
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni  

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; 
özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza 
sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere 
işbu Aydınlatma Metni kapsamında Demsan Denizli Mensucat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 
(DEMSAN) tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. 
 
Veri Sorumlusu sıfatına sahip DEMSAN, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı 
şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği 
ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın 
çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel 
kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere 
hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, 
KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir. 
 
 
Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verileriniz  
 
Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Demsan 
tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik 
numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni 
haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; İletişim 
Bilgileriniz adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri 
temsilcileri çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, 
mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel 
verileriniz; Muhasebesel Bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, 
faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; fabrika veya üretim tesislerimizi ziyaret etmeniz halinde 
güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız 
halinde araç plaka bilgileriniz, Sağlık Bilgileriniz, kan grubu,  DEMSAN’a iş başvurusunda bulunmanız 
halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile DEMSAN çalışanı ya da ilişkili 
çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz. 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak 
sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, 
çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin 
yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin 
takibi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile 
görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale 
getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi 
ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, sizin lehinize 
olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, 
SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, 
kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri 
değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve 
soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.  

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller 
 
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın 
bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. 
 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 



• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• DEMSAN’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

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

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DEMSAN’ın meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 
  
Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı 
 
Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, DEMSAN tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri 
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin 
yürütülmesi, DEMSAN’ın ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, DEMSAN ile ilişki 
içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; kamu/özel kurum ve 
kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, 
hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum 
ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri, özel sigorta şirketleri, Ticaret Bakanlığı ve bağlı alt 
birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel 
Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş 
olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere 
danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil tekstil 
ve üretim hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız 
iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım 
şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da 
aktarabilecektir. 
 
Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 
 
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve 
bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 
yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca 
paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları ile uygun olarak edinilir. 

 
Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi 
 
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan 
amaçların yerine getirilmesi ve her halükarda DEMSAN’ın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri 
uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise 
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
 
Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla DEMSAN’ın hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin 
meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi 
durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için 
kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin 
verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona 
ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale 
getirilecektir. 
 
İlgili Kişi Sıfatıyla Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
 
DEMSAN tarafından toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli hizmet 
alanlarımızın bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında anılan haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni ve 



mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz yahut DEMSAN’a başvuru 
yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin DEMSAN için ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep 
edilmesi söz konusu olabilecektir.  
 
 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri – hizmet alanlar); 
 
• 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, 
• 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, 
• 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. 

 
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahiplerince DEMSAN tarafından ve 6698 
sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir. 
 
 
İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
değişiklikler söz konusu olabilecektir. 
 
 
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 
talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan 
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi 
https://kvkk.demsantextile.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını 

DEMSAN Denizli Mensucat Sanayi Ticaret A.Ş. Müşteri İlişkileri Departmanı’na hitaben “Göveçlik 
Mah. 105 Sok. No:6/A Merkezefendi/DENİZLİ ” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden 
iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. 

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

 


