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KOS Bölgesi Müdürlüğü kişisel gizlilik haklarınıza saygı duymaktadır.
İlgili mevzuatlar çerçevesinde kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla kurumumuzun
sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
Bu Gizlilik Politikası, KOS Bölgesi Müdürlüğü kurumsal web sitesi kos.org.tr ve KOS Bölgesi Müdürlüğü
tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet
siteleri (bundan sonra ‘’Web Sitesi’’ olarak ifade edilecektir. ) üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar için
geçerlidir. Politikada KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün ve kullanıcıların yükümlülükleri ve sorumlulukları
açıklanmaktadır.
Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasından ve Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.
1. KOS BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ GİZLİLİK PRENSİPLERİ
• Web sitesi sayfalarımızı şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, faaliyetlerimiz hakkında bilgi

alabilir, sunulan raporlarımızı okuyabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
• Web sitesinden yalnızca hizmet başvurusu, şikâyet, öneri ve talep bilgileri ve kullanıcılara ait bilgilerin

güncellenmesi amaçlı bilgi girişleri yapılmaktadır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik tedbirleri ile
korunmaktadır.
• Web sitemizin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar

virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan
KOS Bölgesi Müdürlüğü sorumlu değildir.
• Kullanıcıların web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere erişim, KOS Bölgesi Müdürlüğü personeli dâhil

olmak üzere kısıtlanmıştır. KOS Bölgesi Müdürlüğü söz konusu bilgileri kullanıcıların onayı dışında ya da yasal
bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
• Web sitesinde diğer web sitelerinin bağlantıları bulunabilir. KOS Bölgesi Müdürlüğü, kendisi tarafından

yönetilmeyen web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Bu nedenle kişisel bilgi toplayan web
sitelerinin gizlilik beyanları kullanıcılar tarafından dikkatle incelenmelidir. Bu sitelerde karşılaşılabilecek
maddi/manevi kayıplardan KOS Bölgesi Müdürlüğü sorumlu değildir.
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• KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından destek hizmetler almak amacıyla farklı kişi, kurum ve kuruluşlarla

çalışılması durumunda, söz konusu kişi, kurum ve kuruluşların KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün gizlilik
politikasında yer alan hükümlere uymaları sağlanacaktır.
• Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, KOS Bölgesi

Müdürlüğü’ne aittir. Web sitemizin içerdiği üçüncü taraflara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere
dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları KOS Bölgesi Müdürlüğü’nde
saklıdır.
2. KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kurum tarafından ihtiyaç duyulan
her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Kullanıcılar, ödeme yapmaları gerekmesi
halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme
yapacaklarını bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ederler.
• Kullanıcıların web sitemizde beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve
sadece kendisini bağlar. Web sitemizde siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz,
toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve
telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve
tasarruflarda bulunulamaz.
• Kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, TCK ve ilgili kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu
güvenliğini ve milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere
aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların
sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul
ederler. Kullanıcılar, web sitesi yönetiminin bu nedenlerle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve
ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı web sitesi yönetimine ödemekle yükümlüdürler.
• Kullanıcılar, web sitesi yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak kullanıcılar
tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi,
yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder.
Web sitesi yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve
materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem,
materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında web sitesi yönetimine
karşı da münferiden sorumludur.
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• Kullanıcılar, web sitemizin kullanılmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da
veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her
türlü hukuki, cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
•

Kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs., satışı veya kullanımı

reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin
tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme,
parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü
materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini
kabul etmektedirler.
• Kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Kullanıcılar tarafından silinen
veri ve materyal web sitesi tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu
korumadan yararlanabilmek için kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce
silinmesi zorunludur. Aksi halde web sitesi yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve
sorumluluğu söz konusu olamaz.
• Kullanıcılar, web sitesini kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve web sitesinin
kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve
teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin web sitesi yönetimi tarafından
engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.
• Kullanıcılar web sitesinde izledikleri, elde ettikleri veya download ettikleri materyal ve verilerin bireysel
amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılayamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok veya
arşiv

yapılarak

kullandırılmayacağını;

özetle

web

sitesinde

belirlenen

koşullar

ve

izin

dışında

kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.
3. GÜVENLİK
• Web sitesi yönetimi tarafından sistem güvenliği için gerekli üst düzey tedbirler alınmaktadır. Sistemde düzenli
olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemek için çaba gösterilmektedir.
• Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcıların şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail
adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail
adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.
• Gizlilik ve güvenlik ile ilgili konularda web sitesi yönetimi tarafından kullanıcılara her zaman yeni
bildirimlerde bulunulabilir.
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4. DİĞER HÜKÜMLER
• Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde
Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
• Web sitesi yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.
• Kullanıcıların web sitesine bildirdiği adres, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul
edilir.
• Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul
ederler.
5. YÜRÜRLÜK
• Bu politika KOS Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve ilk yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
• İşbu politikanın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere, politika içerisinde yapılacak değişiklikler
ve yürürlüğe konma usulleri konusunda KOS Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından KOS Bölgesi Müdürü’ne yetki
verilmiştir. KOS Bölgesi Müdürü’nün onayı ile işbu politika içerisinde değişiklik yapılabilecek ve yürürlüğe
konabilecektir.
6.YÜRÜTME
Bu prosedür Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.
7.DAĞITIM PLANI
Politika, KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.kos.org.tr) yayımlanır ve ilgili kişilerin
erişimine sunulur.
8. REVİZYON TABLOSU
Revizyon No

Revizyon Tarihi

Değişen Sayfa

Açıklama
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