
 

KVKK AYDINLATMA METNİ 
 

 

Kişisel verilerinizin güvenliği ve/veya korunması hususu Rasa Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Rasa Tekstil” ve/veya “Şirket”) olarak 

önceliklerimiz arasındadır. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü 

kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük 

önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve yine KVK Kanunu’nun 10. Maddesi ile 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel 

veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi 

sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında sahip olduğu 

haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sunarız. 

Kuruluşumuz bünyesinde; 
• Veri Sorumlusu: Rasa Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
• Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Kuruluşumuzda atadığımız yetkili personelimizdir. 
 

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş 

amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya 

sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel 

verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun 

güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Bu metnin hedef kitlesi, şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Verileriniz; otomatik ya 

da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizce internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 

elektronik olarak toplanabilecektir.  

Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 

 Ürün ve hizmetlerin sunulması, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz 

tarafından yapılması, 

 Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, 

 Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizlerle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, 

ücretlendirme konularında haberdar edilmeniz, 

 Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik 

ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri 

memnuniyetinizin araştırılması, 

 İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu 

kişilerle mutabakat sağlanması, 

 Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonun fiziksel güvenliğinin ve denetiminin 

sağlanması, 

 Şirketlerimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. 

süreçlerinin yürütülmesi, 

 Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

 Şirketimiz, şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 

 İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, 

yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari 

tedbirlerin alınması, 

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi. 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz işbu metnin 1. maddesine belirtilen gerekçeler ile, 

Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, 



Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya 

kuruluşlara, 

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya 

tüzel kişilere, 

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere 

danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan 

üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; 

sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan 

doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma Metinimizde açıklanan buna ilişkin 

çeşitli yöntemler anketler, İnternet siteleri, çalışanlar ve temsilcilikler, mobil uygulamalar ve bu gibi benzeri kanallar aracılığıyla ve 

değişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK ’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu 

metnin 1 numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni 'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize 

iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından 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 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, 

• KVK Kanunu'nun 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. 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, Aşağıda ki Başvuru Formun çıktısı alınarak,  

Başvuru Sahibi ’nin şahsen başvurusu ile İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko Sanayi Sitesi No:1/42A 34490 Başakşehir İstanbul / 

Türkiye adresine, 

Noter vasıtasıyla tebligatı ile İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko Sanayi Sitesi No:1/42A 34490 Başakşehir İstanbul / Türkiye 

adresine, 

Başvuru Sahibi ’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı 

rasatekstil@hs03.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,  

Başvuru Sahibi ’nce Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan kvkk@rasatekstil.com elektronik posta adresinde gönderilmek suretiyle,  

tarafımıza iletilebilecektir. 

 

 

 

 



 BAŞVURU FORMU 
 

 
 
GENEL AÇIKLAMALAR   
  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan 
sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım 
taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.   
  
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak 
başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza 
iletilmesi gerekmektedir.   
  
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;  
 
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,  
• Noter vasıtasıyla ya da   
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı 

rasatekstil@hs03.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,  
• Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun 

sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@rasatekstil.com e-mail adresine elektronik posta ile 
gönderilmesi suretiyle, 

  
tarafımıza iletilebilecektir. 
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

 

Başvuru Yöntemi    Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin 
bizzat gelerek kimliğini tevsik edici 
belge ile başvurması)  

İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko 
Sanayi Sitesi No:1/42A 34490 Başakşehir 
İstanbul / Türkiye 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 
yazılacaktır.   

Noter vasıtasıyla tebligat 
İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko 
Sanayi Sitesi No:1/42A 34490 Başakşehir 
İstanbul / Türkiye 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

“Güvenli elektronik imza” ile 
imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) Yoluyla    

rasatekstil@hs03.kep.tr 
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

Şirketimize daha önce bildirdiği ve 
Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresinden 
göndereceği e-mail ile 

kvkk@rasatekstil.com 
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

 
Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler 
talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.  
  
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı 
Şirketimizce duyurulacaktır.   
  
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre 
talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi 
hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:  
  
 

İsim:  

Soy isim:  

TC Kimlik Numarası:  

Telefon Numarası:  

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı 
yanıt verebileceğiz.) 

 

Adresi:  

 
B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 
 

☐ Müşteri  

☐ Ziyaretçi  

☐ İş Ortağı 

☐ Diğer 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: 
Konu:  

 

☐ Eski Çalışanım 

Çalıştığım Yıllar: 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 

Tarih: 

☐ Diğer: 
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım  
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz   

 
 
C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

 

 
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 
 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.   

☐ 
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)   

☐ 
Elden teslim almak istiyorum.  
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak 
belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir 
şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin 
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep 
etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da 
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet 
kabul etmemektedir. 
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)   

Adı Soyadı  : 

Başvuru Tarihi : 

İmza  : 

 


