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EFES HAVLU TESKTİL SAN. VE TİC. AŞ. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. 

Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.   

EFES HAVLU TESKTİL SAN. VE TİC. AŞ., KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde” güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı 

tutmaktadır. 

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR : 

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

Anonim hale getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde 

değiştirilmesidir. Örneğin Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile 

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.  

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu : Çalışan veya Çalışan Adayları tarafından 

KVK Kanunu kapsamında gelecek başvuruları şirket bünyesinde değerlendirmek ve sonuca bağlamak üzere Şirket 

Yöneticisi, Entegre Yönetim Sistemi temsilcisi,  İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Baş Çalışan Temsilcisi’nden oluşan 

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. tarafından oluşturulmuş Kurul, 

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE 

TİC.AŞ’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı 

olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler. 

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin 

bilgilerin işlenmesi KVK Kanunu kapsamında değildir. Örneğin; Ad-soyad, TC kimlik no, e-posta, adres, doğum tarihi, 

kredi kartı numarası vb. 

KVK : Kişisel verilerin Korunması 

Kişisel veri sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları 

Kişisel verilerin işlenmesi : 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. 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Özel nitelikli kişisel veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, 

dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile 

biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler. 

Şirket : EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC.AŞ. 

Şirket Yetkilisi : EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC.AŞ’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler. 

Şirket Hissedarı : EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC.AŞ’nin hissedarı gerçek kişiler. 

Üçüncü Kişi : Bu Politika ve KVK Prosedürü kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. refakatçi). 
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Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. 

Örneğin, Şirket’in verilerini tutan yazılımlar, denetim kuruluşları, bankalar   

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi 

2. Veri Sorumlusunun Kimliği: EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. 

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen 

göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük 

kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile 

mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere 

aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.  

 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ’nin müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve 

hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin 

edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili 

mevzuata uygun olarak yürütülmesinn temin için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması, icrası ve güvenliğinin 

temini, şirket politika ve prosedürleri ile mevzuat hükümleri uyarınca insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve 

yürürütlmesi, sosyal sorumluluk aktiviteleri, iç ve dış denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,  operasyonların 

yürütülmesi ve geliştirilmesi, Bilgi güvenliği yönetim ve sistemlerinin kurulumu, geliştirilmesi, planlanması ve 

yürütülmesi , kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi  ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin 

yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim 

bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme 

amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, 

yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin 

kullanılması engellenir.  

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ, 

yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak 

Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından Amaçlar doğrultusunda 

çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, tarafınıza verilecek olan 

hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet 

sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlaruna ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilmektedir. 

Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması 

mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden 

düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı 

engellenebilir.   

 5. Yurtdışına Veri Aktarımı : EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ,  tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). 

maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların 

varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve 

yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli 

korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve 

kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 

veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin 

edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.  
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 6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ.’ye 

ait internet sayfaları, hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar 

aracılığıyla, anketve formlar ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir. Bu süreçte toplanan 

kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel 

Verilerin İşlenme Amacında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

 7. KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu 

Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ.’ye  iletmeniz durumunda 

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu 

Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar 

aşağıdaki gibidir;   

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

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

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme.  

 KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı 

veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak 

Kocabaş Mah. Ankara Blv. No:31 Honaz/DENİZLİ adresine EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ.’ye  iletmeniz 

gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi; FR-İKA-033 numaralı KVK KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU’nu doldurarak, formun imzalı bir 

nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ.’ye bizzat elden iletebilir, noter 

kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.    

İşbu metni, EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nü ve 

Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. 

Veri Sahibi : 

Adı Soyadı  :................................................................... …………………………Tarih           :........./......../..................  

 İmza           :.....................................  

           


