
           TELBİS TEKSTİL VE SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. 

         ÇALIŞAN  VE ÇALIŞAN ADAYI İŞ BAŞVURUSU 

                         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ  

 Kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon 

numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil 

bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişi tanıtan 

her türlü bilgi ve belge, işe giriş-çıkış log kayıtları kişisel veri kapsamında olup, kişisel verilerin 

işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 

korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek 

amacıyla, 07/04/2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca 

sizleri bilgilendirmek amacıyla, Telbis Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu aydınlatma 

metni hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği  : 

 

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak, Telbis Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.  

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği : 

Kişisel verileriniz; Telbis Tekstil’ in insan kaynakları ve istihdam politikalarının 

yönetilmesi, çalışan adayların başvuru, seçme değerlendirme ve işe alım süreçlerinin 

planlanması ve yürütülmesi, çalışanlara hak ve menfaat sağlanması, şirket içi faaliyetlerin 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Telbis Tekstil’ in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin 

sağlanması ve Telbis Tekstil’ in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçlarıyla, Kanunu’ nun 4. 

5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : 

 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, Kanunu’ nun 8. ve 9. 

maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, 

tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kurumlara, özel kişi veya 

kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.  

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  : 

Telbis Tekstil; kişisel verilerinizi, çalışan adayın başvurusu ile doğrudan çalışan adayların 

kendisinden, çalışan adayın isteği ile Telbis Tekstil’ e çalışan adayın bilgilerini gönderen 

kişilerden, İşkur’ dan, İnternet siteleri, kariyer hizmeti veren iş ortakları tarafından, fiziki olarak 

(sözlü yada yazılı) veya elektronik ortam olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla ile 

elde etmektedir.  

 

 



Kanun’ un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda 

toplanmaktadır: 

 Gerekli durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız, (Örneğin; İş başvuruları olumsuz 

sonuçlanan adayların CV’lerinin tekrar değerlendirmeye alınmak üzere 1 yıl saklanması) 

 Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (Örneğin; özlük 

dosyası düzenlenmesi,) 

 Sizlerin kişisel verilerinizi alenileştirmiş olmanız (Örneğin; çalışan adayı tarafından cv 

ve başvuru formu gönderilmesi) 

 Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek 

zorunda oluşumuz (Örneğin; kimlik bilgilerinizin, sigortaya bildiriminizin yapılması için 

işlenmesi) 

 Sizlerin verilerini işlememizin gerekli oluşu (Örneğin; işçilere ait vergilerin ve SGK 

primlerinin ödenmesi konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, işçilere ait 

kişisel verilerin ilgili kurumlara aktarılması) 

 

5. Veri Sahibi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’ un 11. Maddesinde Sayılan 

Haklarınız : 

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, 

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

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

f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

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

bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

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

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 

 Kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanun’ un 11. Maddesinde sayılan 

işbu haklarınızı, Telbis Tekstil Web Sitesinden erişebileceğiniz veya Telbis Tekstil İnsan 

Kaynaklarından temin edebileceğiniz “Verisi İşlenen Kişiler İçin Başvuru Formu”nu 

doldurarak Telbis Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne yapacağınız yazılı başvuru ile veya 

resmi e-mail adresi kvkk@telbis.com.tr üzerinden talep edebilirsiniz. Yapacağınız yazılı 

başvuru ile gerekli değişiklik, güncelleme veya silme gibi işlemleri ve taleplerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 Taleplerinizi yazılı olarak bize iletmeniz durumunda, şirket talebinizin niteliğine göre en 

kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca 

bir maliyet gerektirmesi halinde, şirket tarafından kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücret alınacaktır.   

 


