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Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi, kişisel verilerinizi işlenmesi sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na göre Veri Sorumlusu’dur. Bu kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 

10. maddesinin gereği olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar 

çerçevesinde işlemekteyiz. 

Bu aydınlatma metni ile 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince hangi kişisel verileri 

işlediğimizi ve bunların hangi amaçla işleneceği,  işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 

aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci 

maddede sayılan diğer haklarınız ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu 

hususlarında bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel 

verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini 

bildiririz. 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak kişisel verileriniz, Müdürlüğümüzün faaliyetleri 

dışında başka bir amaçla kullanılmamakta olup kurum faaliyetlerimiz ile sınırlı olmak üzere, aşağıda 

belirtilen kişisel verileri işlemektedir. 

Kimlik Bilgisi : Ad soyad, T.C kimlik no, Kimlik seri no, anne adı, baba adı, anne sigorta no, baba sigorta 

no, doğum yeri, doğum tarihi, parmak izi, log kayıtları, medeni hali, imza sirküleri 

İletişim Bilgisi: Adres no, İletişim adresi, E-posta adresi, Telefon no, İkametgah, anne cep no, plaka, Baba 

cep no, nüfusa kayıtlı olduğu yer 

Mesleki Deneyim Bilgi: Diploma bilgileri, Ünvan, Oda No, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, 

Sertifikalar, Transkript bilgileri 

Finansal Bilgi: Banka hesap bilgisi,  İcra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi 

bilgisi, Aylık geliri, bordro 

Özlük Bilgisi: İzin Bilgisi, diploma, SGK No ,Sicil no, Pozisyon adı, Departmanı ve birimi, İşe giriş çıkış 

tarihleri, Sigorta giriş/emeklilik, Çalışma gün sayısı aylık toplam mesai bilgisi, Kıdem tazminatı baz tarih, 

Çalışan internet erişim logları, Fotoğraf, medeni hali, Tüm aileyi gösterir vukuatlı nüfus örneği, Nufüs 

cüzdanı içerisinde yer alan diğer kimlik bilgileri, nikah cüzdanı, adli sicil kaydı, Engelli durumu, Vukuatlı 

nüfus kaydı, Adli sicil kaydı 

Sağlık Bilgisi: Kan grubu, sağlık raporu, Aşı Kartı 
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Biyometrik Veri: Parmak izi bilgileri, Yüz tanıma bilgileri, Fotograf 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine 

ilişkin bilgiler 

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları 

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler 

Görsel ve işitsel kayıtlar: Kamera kayıtları 

Lokasyon: Bulunduğu yerin konum bilgileri 

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ  

Müdürlüğümüz bünyesinde kişisel veriler, katılımcı hizmetleri, tedarik işlemleri, kişi başvuruları, çalışma 

süreci, ziyaret ve güvenlik süreçleri kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir; 

 4562 sayılı OSB Kanunu kapsamında, katılımcı ve kiracılara verilen hizmetlerin yürütülmesi, talep 

ve şikâyet süreçlerinin sürdürülmesi, 

 Müdürlüğümüz tarafından sunulan Abonelik (elektrik, doğalgaz, su), hizmetleri ile çevre, yapı 

ruhsat, yapı kullanım izni ve çalışma ruhsatlarının verilmesi ve kamulaştırma hizmetlerinin takibi 

  Organize Sanayi Bölgemizin fiziksel ve çevresel güvenliğinin sağlanması 

 Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

 Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

 İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Çalışanların Bilgi ve Tecrübesinin Artırılmasına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Kurum Binalarının Giriş ve Çıkışlarının ve Mesai Takibinin Kontrolü 

 Finansal İşlemlerin Yürütülmesi 

 Ruhsatlandırma Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Finansal İşlemlerin Yürütülmesi 

 Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Bölgenin Fiziksel ve Çevresel Güvenliğinin Sağlanması 

 Öğrenim Katkı Bursu İçin Yeterlilik Tespiti 

 Ayrıca ileride oluşabilecek hukuki sorunların çözülmesine yönelik olarak 5.2 ve 6.3 üncü 

maddelere göre haklarınızı korumak 

amacıyla işlenmektedir. 

Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta 

belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar 

muhafaza edilecektir. 

6698 sayılı KVKK 5- (2) maddesine göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık 

rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 
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MADDE 5-  

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi 

mümkündür: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

6698 sayılı KVKK 6-  (3.) maddesine göre ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın özel nitelikli kişisel 

verilerinin işlenmesi mümkündür: 

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık 

ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle 

ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır 

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili 

kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması 

şarttır. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAK 

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi olarak yasalar ve ilgili taraflar (Katılımcılar, Tedarikçiler, Çalışanlar, 

Ziyaretçiler, Bursiyerler vb.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz 

listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, zorunlu bireysel emeklilik, banka, İşkur, SGK, Bilim Sanayi 

Bakanlığı ve proje destekleyen kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık 

kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile 

paylaşılabilmektir. 
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Kişisel verileriniz KVKK’nın “İstisnalar” kapsamına giren Madde  28-(1) çerçevesinde talep edilmesi 

halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rıza almadan ilgili makamlara aktarılabilir. 

 

Bunun dışında kişisel verileriniz talep edilmesi durumunda kanunlarda açıkça belirtilmiş hallerde kamu 

kurumlarına (Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar vb.) kanunlarda belirtildiği üzere 

belirlenen amaç ve kapsamda aktarılabilir. 

 

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa 

aktarılmayacaktır. 

  

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da 

elektronik olarak toplanmaktadır 

 

Kişisel verileriniz elektronik ortamda, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de 

saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve 

zarar görmemesi için almamız gereken önlemlerin veri sorumlusu olarak farkındayız. Bu kapsamda 

gerekli idari ve teknik tedbirler idaremiz tarafından alınmaktadır. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME HUSUSUNDA İSTİSNALAR 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi aşağıdaki hallerde 

uygulanmaz.  

MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: 

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak 

kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili 

faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik 

gibi amaçlarla işlenmesi. 

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, 

özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, 

edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik 

güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 
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(2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun 

aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı 

maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: 

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi 

ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

6.KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ 

İlgili kişiler, kişisel verilere ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle idaremize başvurmak zorundadır.  

Kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını 

sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerinizin yurtiçi 

ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz. 

KVKK Madde 11 (1) maddesine göre kişisel verilerle ilgili olarak  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 

haklarınızı kullanabilirsiniz. 
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Talebin uygunluk durumuna ve niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak 

sonuçlandıracak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat 

çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili detaylı bilgilere http://www.bilosb.org adresinde Bilecik 1. 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”nda yer verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kullanmayı 

talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü Veri Sorumlusuna iletebilirsiniz.  

Bunun için ilgili kişiler, kimlik bilgileri ve kullanılmak istenen haklarına yönelik açıklamalarla birlikte 

taleplerini bilosb@bilosb.org adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü 

mektup yoluyla iletebileceklerdir. 

  Bilecik 1.  Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

  Hürriyet 1. OSB Mah.2. Cad. No:6, 11030  

  Merkez/BİLECİK 

 


