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1. GİRİŞ   : 

 İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Politika), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri koruma yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek ve veri koruma yükümlülüklerini yerine getirirken ve kişisel verileri işlerken, uyulması 

gereken esasları belirlemek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Telbis Tekstil ve San. Tic. Ltd. Şti. (TELBİS) 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

 Telbis Tekstil kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler için yeterli ve makul güvenlik düzeyini 

uygulamayı, kişisel verilerin gizliliğine saygı duymayı ve işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak 

uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder. 

 

2. TANIMLAR :  

 

Açık Rıza 
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

İlgili Kullanıcı 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan 

kişi     ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya 

veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen 

kişilerdir. 

Alıcı Grup 
Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi. 

Kişisel Verilerin 

İmhası 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

Kanun/KVKK 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kayıt Ortamı 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası     

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü 

ortam. 

Kişisel Veri 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin 

İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt   

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,      

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması    ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kişisel Verilerin 

Anonim Hale 

Getirilmesi 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 4 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Kişisel Verilerin 

Silinmesİ 

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde     

erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin 

Yok Edilmesi 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve 

tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 
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Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

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. 

Periyodik İmha 

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması 

durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden     

aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi 

Veri 

Sahibi/İlgili Kişi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

Veri İşleyen  
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen 

gerçek    veya tüzel kişi 

Veri Sorumlusu  
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

 

3. AMAÇ VE KAPSAM : 

İşbu Politika ile Telbis Tekstil tarafından KVK Kanunu’na uyum için aşağıda açıklanacak olan 

temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin, Telbis Tekstil bünyesinde, Telbis 

Tekstil hissedarları, yetkilileri, çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması 

amaçlanmaktadır. 

 

 Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Telbis Tekstil işleyişi içerisinde kişisel 

verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler 

oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacak, Telbis Tekstil hissedarları, 

yetkilileri, çalışanları ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak 

uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır. 

 

 Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen düzenlemeler 

uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Telbis Tekstil ’in yükümlü olduğu hususları düzenlemektedir. 

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Telbis Tekstil ’in kişisel 

verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Telbis Tekstil ’in tüm 

çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgili 

tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür. 

 

 İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, Telbis Tekstil’ in, kişisel verileri işlediği 

herhangi bir sürece dâhil olan tüm departmanlarını, çalışanlarını ve 3. partileri kapsamaktadır.  

 

 İşbu Politika; Telbis Tekstil’ in kişisel verileri işlemekte olduğu tüm faaliyetlerini kapsayacak 

olup, her türlü olay ve eylemde uygulanacaktır.  
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4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER  : 

 

 Telbis Tekstil, KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca işbu Politika kapsamında kalan kişisel 

verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir: 

  

 4.1. HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUNLUK 

 Telbis Tekstil, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu başta 

olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni 

Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini 

yürüteceğini kabul etmektedir. 

 

 4.2. DOĞRULUK VE GÜNCELLİK 
 Telbis Tekstil, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin 

doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin veri sorumlusu 

sıfatı ile Telbis Tekstil’e bildireceği talepler ve Telbis Tekstil’in bizzat gerekli göreceği durumlar 

doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi 

için Telbis Tekstil tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir. 

 

 4.3. BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLARLA İŞLEME 
 Telbis Tekstil tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya 

sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme 

amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir. 

 

 4.4. VERİLERİ İŞLENDİKLERİ AMAÇ İLE BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ 

OLARAK İŞLEME 
 Telbis Tekstil tarafından kişisel veriler, işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu 

amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili 

olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır. 

 

 4.5. MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENME AMACININ 

GEREKTİRDİĞİ SÜRE İLE SINIRLI OLARAK İŞLEME 
 Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin 

işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen 

sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Telbis Tekstil 

tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda 

muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI  : 

 

 Kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen yasal dayanaklar kapsamında toplanabilir, işlenebilir 

veya kullanılabilir.   

 5.1.AÇIK RIZA 

  Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak 

kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda 

öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Telbis Tekstil tarafından, kişisel verilerin 

işlenmesinde ancak aşağıdaki şartlar varsa ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri 

işlenmektedir; 

 

 Açık rıza özgür irade ile verilmelidir, aksi durumda hükümsüzdür. 

 İlgili kişiden yazılı olarak veya elektronik ortamda açık rıza alınacaktır. Bu durumlara ek olarak 

kayıt alınması durumlarda sözlü rıza da kabul edilebilir. Bu şekilde açık rızalar ispatlanabilir 

şekilde kaydedilecektir. Açık rıza alınmadan önce kişilere ilgili hakları bildirilecektir.  

   Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gerekli durumlarda açık rızalar yazılı olarak alınacaktır. 
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 Kişisel veri işleyen departmanlar, işledikleri kişisel veriler toplanırken ilgili veri sahibinin açık 

rızasının varlığının ve geçerliliğinin kontrolünü sağlamakla yükümlüdür. Açık rıza olmadığının 

tespit edilmesi durumunda veri işleme faaliyeti durdurulacaktır. 

 

 5.2.KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA ALINMAKSIZIN İŞLENMESİ 

 

5.2.1 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

5.2.2 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,  

5.2.3 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

5.2.4 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

5.2.5 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  

5.2.6 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  

5.2.7 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

 

 5.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

 

5.3.1    Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca veri sahibinin açık rızasının bulunması ya da kanunlarda 

açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilir.  

5.3.2.     Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu 

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

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza almaksızın işlenebilir. Bu tarz bir 

işleme durumunda, veri işleyen sır saklama yükümlülüğü altındadır. 

5.3.3    Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınacaktır.  

5.3.4    Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gereken her durumda KVKK Komitesi 

bilgilendirilecektir. 

 

 5.4.ÇALIŞANLARIN VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

5.4.1    Yukarıda belirlenen tüm kişisel veri işleme ilkeleri, çalışanların kişisel verileri üzerinde de 

uygulanacaktır. 

5.4.2    CV toplama kanallarını kullanmadan iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verileri iş ilişkisini 

başlatmak amacı ile açık rızaları bulunmaksızın işlenebilir. Bu şekilde gelen bir başvurunun 

uygun görülen bir pozisyon için değerlendirilmesinin ardından olumsuz sonuçlanması halinde 

ilgili kişinin kişisel verileri silinecektir.  Ancak çalışan adayının açık rızası halinde saklanacaktır. 

5.4.3    İş ilişkisi ile bağlantılı ve sözleşmenin ifası ile ilgili olan çalışan kişisel verileri çalışanların açık 

rızası olmadan işlenebilir. Aksi durumlarda, çalışanın onayı, hukuki hükümlülük, meşru menfaat 

ve benzeri bir gerekçe olmalıdır.  

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI  : 

 

 Telbis Tesktil tarafından, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, 

KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve 

bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, 

KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak 

ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri (Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Çalışanlar, Çalışan 

Adayları, Stajyer, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri ve 

Temsilciler, Hissedar/Ortak) ile sınırlı olarak, 



6 
 

 

 İnsan kaynakları operasyonları,  

 Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,  

 Çalışan sözleşme süreci yönetimi, 

 Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması, 

 İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,  

 Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, 

 Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi, 

 Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,  

 Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, 

 Şirket içi operasyonları , 

 Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,  

 Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,  

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, 

 Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası, 

 Genel muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi, 

 Fatura ödemelerinin ve mutabakatların yapılması,  

 Şirkete giriş-çıkış yapan ziyaretçilerin takip edilmesi, 

 İş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin ve iş süreçlerinin yönetimi,  

 Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi , 

 Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi, 

 Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması 

için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 

 Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin 

yürütülebilmesi, 

 Şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi, 

 Risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi. 

 amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dahilinde işlenecektir. Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, Telbis Tekstil’in 

gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de 

eklenebilecektir. 

 

7. KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI : 

 

 Telbis Tekstil, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili 

Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Telbis Tekstil, Kişisel Veri Envanterinde; 

 

a) Kişisel veri işleme amaçları, 

b) Veri kategorisi, 

c) Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları, 

d) Veri konusu kişi grupları, 

e) Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi, 

f) Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, 

g) Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreleri bulunmaktadır. 

  
 Bu kapsamda Telbis Tekstil içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı 

olmamakla beraber bulunmaktadır ; 

 Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon bilgisi, özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, müşteri işlem 

bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finans bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, 

pazarlama satış bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi, sağlık bilgisi ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik 

tedbirleri bilgisi, biyometrik veri ve diğer bilgiler (unvan, imza, çalışan yakını eğitim durumu) veri 

kategorisi. 
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8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  : 

 

 8.1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI  : 

 

 Telbis Tekstil, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer 

alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, 

kişisel veriler, Telbis Tekstil tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere 

aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel 

veriler Telbis Tekstil tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.  

 

8.1.1 Kanunlarda açıkça öngörülmesi  

8.1.2 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,  

8.1.3 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

8.1.4 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

8.1.5 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  

8.1.6  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  

8.1.7 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

8.1.8 Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler 

bakımından ise,  

a) Kamu sağlığının korunması,  

b) Koruyucu hekimlik,  

c) Tıbbî teşhis,  

d) Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi   

e) Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi  

gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.  

 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara 

uyulmaktadır.  

 

 8.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI : 

 

 Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri 

sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin 

açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı 

ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Telbis Tekstil 

tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli 

korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Telbis Tekstil ve ilgili ülkedeki veri 

sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir. 

 

 

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI : 

 

 KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak 

kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir: 

 

9.1 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

9.2 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

9.3 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını     

öğrenme, 

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



8 
 

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

9.6    KVKK’nun 7 -.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

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

bildirilmesini isteme, 

9.8  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9.9 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

 
 Veri sahipleri kişisel verileriyle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanun’ un 11. Maddesinde 

sayılan işbu haklarını, Telbis Tekstil Web Sitesinden erişebilecekleri veya Telbis Tekstil İnsan 

Kaynaklarından temin edebilecekleri “Verisi İşlenen Kişiler İçin Başvuru Formu”nu doldurarak Telbis 

Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne yapacakları yazılı başvuru ile veya resmi e-mail adresi 

kvkk@telbis.com.tr üzerinden talep edebilirler. 

  

 Kişisel veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak şirkete iletmesi durumunda, şirket talebin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  

 

10. GİZLİLİK  : 

 Telbis Tekstil içerisinde kanun kapsamında işlenen kişisel verilerin tamamı gizlidir. Çalışanlar, 

kişisel veriler üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dahilinde toplama, işleme, aktarım, kullanım, 

silme, yok etme, anonimleştirme faaliyetlerini yürütebilir. Aksi durumda çalışanların bu faaliyetleri 

yürütmesi yasaktır. Ek olarak, çalışanlar kişisel verileri bireysel veya ticari amaçlarla kullanamaz. 

 

11. VERİ SORUMLUSU OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ : 

  KVV Kanunu’ nun 3. Bölümü 10. Maddede Veri Sorumlusunun yükümlülükleri düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda; 

  11.1. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ  : 
 

 Telbis Tekstil, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması 

sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda 

aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:  

a) Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı, 

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

e) Kişisel veri sahibinin hakları. 

 

 11.2. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI  : 

 

 Kişisel verilerin güvenliği sırasıyla çalışan, departman ve Telbis Tekstil sorumluluğundadır. 

Kişisel verilerin kaybolmasına, hukuka aykırı olarak işlenmesine, kötüye kullanılmasına, yetkisiz kişilerce 

her türlü işleme alınmasına karşı korunması gerekmektedir. Bu güvenlik önlemleri elektronik ve fiziki 

olarak saklanan kişisel verilerin tamamını kapsamaktadır.  

 

Telbis Tekstil, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve 

uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

 

 

 



9 
 

  11.2.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka 

Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler 
 

 Telbis Tekstil, kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik 

önlemlerini almış ve olası risklere karşı kişisel verilerinizi korumaktadır. Örneğin; 

 

11.2.1.1 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

11.2.1.2 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. 

11.2.1.3  Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 

11.2.1.4  Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

11.2.1.5  Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

11.2.1.6  Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

11.2.1.7  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. 

11.2.1.8  Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. 

11.2.1.9 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de 

yapılmaktadır. 

11.2.1.10 Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. 

11.2.1.11 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 

11.2.1.12 Sızma testi uygulanmaktadır. 

11.2.1.13 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. 

11.2.1.14 Şifreleme politikası mevcuttur.  Kişisel veri içeren sistemlere kullanıcı adı ve şifre kullanılmak      

                suretiyle erişim sağlanmaktadır. 

11.2.1.15 Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek 

aktarılmaktadır. 

 

   11.2.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere 

Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler  
 

11.2.2.1. Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği operasyonu ve  uygulamasının başlatılması ve kontrol edilmesi 

amacıyla bir yönetim çerçevesi kurulmuştur.  

a) KVKK Komitesi ve İrtibat kişisi atanmış ve görev tanımları belirlenmiştir. 

b) KVKK Başvuru kanalları belirlenmiştir. 

c) İhlal, talep/şikayet yönetim iş akışları belirlenmiştir. 

11.2.2.2 Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin Ana Esaslar, politika ve prosedürler 

belirlenmiştir.  

a) Veri İşleme ve Saklama Politikası Oluşturulmuştur. 

b) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Oluşturulmuştur. 

c) Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası Oluşturulmuştur.  

d) Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Politika Oluşturulmuştur. 

11.2.2.3  İşlenen kişisel veriler kapsamında mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 

11.2.2.4  Çalışanlar için kişisel veri güvenliği konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 

11.2.2.5 Çalışanların ve yüklenicilerin bilgi güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları ve yerine 

getirmelerini temin etmek üzere veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar ile görev tanımları 

belirlenmiştir.  

11.2.2.6  Çalışanlar için güvenlik politika, ana esaslar ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye 

girecek bir disiplin süreci mevcuttur. 

11.2.2.7  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.  

11.2.2.8  Çalışan, müşteri, tedarikçi vs. için aydınlatma metni yayımlanmıştır. 

11.2.2.9  Açık rıza alınması gereken süreçler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 

11.2.2.10 Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Denetimler 

sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini gidermektedir. 

11.2.2.11 İşleme amacı bakımından anılan kişisel verilere ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmekte, kişisel 

veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 
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11.2.2.12 Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, durumu en kısa sürede 

ilgili kişiye ve Kurul’a bildirmek üzere çalışanlar tarafında gerekli önlemler alınmaktadır. 

 

 

 11.2.3.Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 
 

  İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Telbis 

Tekstil, bu durumu en kısa sürede (Maksimum 72 saatte) ilgili veri sahibine ve Kurul'a bildirecektir. 

 

12. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET 

SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ  : 

 

 12.1. ŞİRKET İÇERİSİNDE KAMERA İLE İZLEME :  

 

 Şirketimizin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için Telbis 

Tekstil içerisinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir.  

 

 KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, Telbis Tekstil tarafından kamera ile 

izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Aydınlatma Metni yayımlanmakta ve izlemenin 

yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.  

 

 Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu 

olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması 

halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan 

söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan 

etmektedir.  

 

 12.2. ŞİRKETİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİ GİRİŞ – ÇIKIŞLARI   : 

  

 Telbis Tekstil’i ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme 

faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Şirketimize gelen kişilerin ad-soyad bilgisi elde edilirken söz konusu 

veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda kayıt sistemine 

kaydedilmektedir.  

 

 12.3. ŞİRKETİ ZİYARET EDENLERE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE 

İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI   : 

 

 Telbis Tekstil tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden 

ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanmaktadır. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 

5651 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına 

alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya şirketimiz 

içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla 

işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına sadece gizlilik taahhüdü altında bulunan sınırlı 

sayıda çalışanımızın erişimi bulunmaktadır. Söz konusu kayıtlara erişimi olan çalışanlarımız, bu kayıtları 

yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere 

erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşılmaktadır.  

 

12.4. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ  
 

 Şirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarını uygun bir şekilde 

gerçekleştirebilmeleri için kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık 

faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) site içerisindeki internet hareketleri 

kaydedilmektedir.  
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13.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) 

ŞARTLARI  : 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde ve Kurum tarafından 

çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik” uyarınca; 

ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması hâlinde Telbis Tekstil’ in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel 

veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Telbis Tekstil bu konuda yönetmelik hükümlerine göre 

“ Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası ve Anonimleştirmesi Politikası” oluşturmuş ve bu Politika uyarınca 

verinin niteliğine göre imha yapılmaktadır.  

 

14. İHLAL OLAYLARI  : 

 

 Telbis Tekstil’ de çalışan her bir çalışan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu 

Politika kapsamında belirtilen kısıtlamalara aykırı olduğunu düşündüğü bir eylem veya olayı departman 

yöneticilerine aktarmak ile yükümlüdür.  

 

 Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Telbis Tekstil’ in, KVKK komitesi mevzuatı dikkate alarak 

ihlal eylem veya olaylarına ilişkin olarak ilgili kişi veya yetkili kuruma (KVKK) bildirim yapmakla 

yükümlü tutulmuştur.  

 

15. SORUMLULUKLAR  : 

 

 Telbis Tekstil içerisinde sorumluluklar sırasıyla çalışan, departman şeklindedir. Bu kapsamda; 

 

15.1 Çalışanlar kendi çalışma alanları içerisinde bulunan basılı veya bilgisayar ortamındaki tüm kişisel 

verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işlemede kanunda ve işbu Politika’da belirtilen 

şartlara uyacaktır. 

15.2 Departman yöneticileri, departmanları içerisindeki çalışanların işlediği basılı veya bilgisayar 

ortamındaki tüm kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işleme için kanunda ve 

işbu Politika’da belirtilen şartlara departmanının uygun çalıştığını garanti etmektedir. 

15.3 Departmanın yöneticileri, kontroller ve denetimler yaparak kendi departmanlarında işbu 

Politika’nın uygulanmasına katkı verecektir.  

15.4 Yönetici konumundaki çalışanlar kendi alanlarına giren kişisel veri işleme faaliyetlerinden 

sorumludur ve kişisel verilerin kanuna ve işbu Politika’ya uygun işlenmesini sağlayacaktır. 

15.5 Departmanlar kişisel veriler ile ilgili yeni veri işleme, veri silme, belirsizlik ve benzeri her türlü 

durumda İnallar’ın KVKK Komitesini bilgilendirmek ile yükümlüdür.  

 

16. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASINDA YAPILACAK 

GÜNCELLEMELER    : 

 

 Telbis Tekstil, KVKK Kanunu’ nda yapılan değişiklikler nedeniyle, KVKK Kurumu kararları 

uyarınca ya da ortaya çıkacak gelişmeler doğrultusunda, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 

Politikasında ya da işbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı 

tutmaktadır.  

 

 İşbu Kişisel İşlenmesi ve Korunması İmhası Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir 

ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır. İşbu politikada yapılacak güncellemeler 

Telbis Tekstil tarafından onaylanması üzerine revizyon ve onay tarihi ile birlikte www.telbis.com.tr adresinde 

yayımlanır. 
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17. YÜRÜTME    : 

 

 İşbu Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu ve veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine 

getirmekle yükümlü olan Telbis Tekstil’ in yönetim kurulunun KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu 

düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere 

tüm departman müdürleri sorumludur. 

 

18. YÜRÜRLÜK    : 

 

 İşbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası 01.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu 

Politika ve ileride yapılacak güncellemeler, www.telbis.com.tr adresinde yayımlanacak olup, ayrıca 

Şirketimizin kurumsal internet ağı üzerinden çalışanlarımızın erişimine sunulacaktır.  
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