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GELİŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 

GELİŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve iştirakleri 

(“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.    

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir: 

• Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini; Şirket'in 

ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,  

• Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; 

- Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi 

ve geliştirilmesi,  

- Eğitim, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk programları ve süreçlerinin yürütülmesi,  

- Yurtdışı ve yurtiçi görevlendirmelerinin yapılması, 

- İşe uygunluk değerlendirmesi, işe giriş işlemlerinin yürütülmesi, özlük dosyanızın oluşturulması, finansallar ve 

hakkedişlerin planlanması, 

- Çalışanların giriş çıkış ve işe devam süreçlerinin kontrol edilebilmesi,  

- Çalışanlara sunulan hizmetlerin planlanabilmesi ve takibi, 

- Çalışanlara tahsis edilen veya kullanımına sunulan telefon ve bilgisayar gibi cihazların kayıt, kontrol ve takibinin 

yapılabilmesi,      

- Şirket içinde ve dışında temsil veya görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekaletname ve imza 

sirküleri süreçlerinin yönetilmesi, 

- Sosyal ve kültürel faaliyet ve etkinliklere ilişkin katılım faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlara yapılacak yardım, 

iyileştirme ve kampanyaların planlanması ve takip edilebilmesi, 

- Çalışan seyahat ve konaklama, araç kiralama gibi süreçlerde vize, pasaport, ulaşım ve konaklama süreçlerinin 

yürütülebilmesi, 

- Etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim, çalışan kimlik kartı basımı gibi amaçlarla fotoğraf, görüntü, video veya 

ses kaydınıza ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

- Şirket’in sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurum ve 

kuruluşları ile yetkililere bildirim yapılması süreçlerinin yürütülmesi, 

- Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi, 

- Performans, hedef belirleme, disiplin, değerlendirme ve memnuniyet anketlerine veya çalışan bağlılığına yönelik 

süreçlerin yürütülmesi. 

- Acil durum operasyonlarının yürütülmesi,  

- Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi,  

- İşe giriş veya iş kazası gibi durumlarda kontrol ve muayenelerin yapılması,  

- Rıza vermeniz halinde, sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, hastalık raporlarının 

nedenlerinin toplanması, 

- Rıza vermeniz halinde, Şirket’in belirli tesislerinde güvenlik amacıyla parmak izinizin alınmasına veya göz 

taramanızın yapılmasına yönelik süreçlerin takibi, 

- Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla 

sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması. 
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c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; iş sözleşmenizde yer alan amaçlar ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda; iş ortaklarımıza, şubelerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere ve yine bu amaçlara sınırlı 

olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 

ve amaçları çerçevesinde GELİŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.        

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin insan kaynakları 

politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yine yukarıda 

belirtilen amaçlar kapsamında ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş 

sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ 

nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.      

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi GELİŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre 

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

gerektirmesi hâlinde, GELİŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;    

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

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

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

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

□   

 


