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İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (“GEPOSB”) 
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen 
aydınlatma yükümlülüğünün, katılımcı1, katılımcı ilgili kişisi ve kiracı2 nezdinde yerine getirilmesi 
kapsamında GEPOSB tarafından hazırlanmıştır.  

 
1. Kişisel Veri Nedir?  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 
 

2. Veri Sorumlusu Kimdir? 
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 
(“GEPOSB”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin 
detaylı bilgilere www.geposb.com.tr ‘de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden 
ulaşabilirsiniz 
 

3. Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir? 
Elde edilen kimlik, iletişim, fiziksel mekan güvenliği kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, 
hukuki işlem bilgisi, finans verisi bilgisine ilişkin verileriniz KVKK’ya ve KVKK m.4’te öngörülen temel 
ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;  

 Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
 Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, 
 Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, 
 Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
 Fiziksel mekan güvenliğinin temini, 
 İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ( 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği vs.) 

 Elektrik, doğalgaz, su hizmetlerinin sağlanabilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 
 

                                                      
1 OSB Uygulama Yönetmeliği m.3/1-l uyarınca: Katılımcı, OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi 
veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı 
Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı ifade eder. 
2 OSB Uygulama Yönetmeliği m.3/1-d,o uyarınca: Kiracı, katılımcının tesisini, Yönetmelikte belirlenen usul ve 
esaslara uygun biçimde kiralayan gerçek veya tüzel kişiyi veya 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi 
ifade eder. 

http://www.geposb.com.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4562.doc
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/08/20090822-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140312-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140312-2.htm
https://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/YON-20814KatiAtikKont.docx
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080205-14.htm


Kişisel verileriniz GEPOSB’ye ait fiziki / elektronik başvuru formları, sözleşmeler, e-posta aracılığıyla 
iletilen sair evrak aracılığıyla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 
KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine 
getirilmesi veya açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve 
paylaşılabilecek olup, hukuki ilişkinin bitimi tarihinden itibaren süresiz saklanacaktır. 

 
 
5. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak; işbu metnin 3. Maddesinde sayılan 
amaçların bir veya birkaçının gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel 
kişilerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, OSBÜK ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.  
 

6. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir? 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme.  

 
Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.geposb.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna 
Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  
 
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  
Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
 
 
 
 
 

http://www.geposb.com.tr/

