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Kişisel Verilerin Korunması 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin 

kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri 

kapsamındadır İzmir Serbest Bölge Selvi Sokak No: 22 Menemen / İzmir adresinde mukim 

TPI Kompozit Kanat 2 Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “TPI 

Türkiye” ya da “Şirketimiz” olarak anılacaktır) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda 

açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi 

amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak 

KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kimlik Verisi 
: 

Nüfus cüzdanı fotokopisinden elde edilen TCKN, Ad, Soyadı ve 

diğer veriler, Pasaport Bilgileri, Ehliyet Bilgileri 

İletişim Verisi 
: Adres, Telefon, E- Posta 

Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 
: 

Sendika, Eski Hükümlü Olma Durumu/Sabıka Kaydı, Sakatlık 

Durumu/Tanımı/Yüzdesi, Nüfus Cüzdanınızın Yenilenmemiş Olması 

Halinde Felsefi İnanç/Din Bilgisi, Sağlık Verisi, Kan Grubu, Özel 

Sağlık Sigortası Poliçesi, Sağlık Raporları, İşbaşı Sağlık Raporu, 

Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Göz Testi, İşyeri Hekiminin İmzalattığı 

İşe Giriş Ve Periyodik Muayene Formları, Hamilelik Durumu, 

Hamilelik Raporu, Sağlık Ve Doğum İzni Bilgileri, Dernek/Vakıf 

Üyelikleri 

Özlük 
: 

Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, 

Sertifikalar Gibi Özgeçmiş Bilgileri, Beceriler, İşe Giriş Belgesi 

Kayıtları, Sigorta Giriş Kaydı, Mesai Bilgisi, Seyahat Bilgileri, 

Bireysel Avantaj Kart Numaraları, Banka Hesap Bilgileri, E-Posta, 

İmzalı Eğitim Katılım Formları, Aylık Performansının 

Değerlendirilmesi ve Hedef Gerçekleştirme Durumu, İzin Tarihleri, 

İzin Nedeni, Vukuatlı Nüfus Kaydından Elde Edilen Aile ve Yakını 

Verisi, İkametgah Belgesi 

Hukuki İşlem 
: 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler 

vb. 

Satın Alma 
: Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi vb. 
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Fiziksel Mekan 

Güvenliği 
: 

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları 

vb. 

İşlem Güvenliği 
: 

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola 

bilgileri vb. 

Risk Yönetimi 
: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb. 

Finans 
: 

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk 

bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb. 

Görsel ve İşitsel 

Kayıtlar 
: 

Vesikalık Fotoğraf, kamera kaydı, ses kaydı, sosyal sorumluluk 

projeleri için çekilen fotoğraflar ve video kayıtları, 

Diğer 
: Zimmetlenen Araç Plaka Bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgileri 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemler 

Şirketimiz  tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan 

kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, sosyal medya 

mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı 

kanallarda icra edilen iş ilişkileri yöntemleriyle uygulama imkanı bulan talep, ticari teamül 

ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ilgili mevzuat, kanun hükmü, sözleşmenin kurulması 

ve ifası, hakkın tesisi, kullanılması, korunması, Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilgili 

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru 

menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da 

elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere 

toplanmaktadır.  

Bu kapsamda kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da 

tüzel kişiler tarafından yazılı veya elektronik olarak aşağıda belirtilen yöntemlerle 

toplanabilir; 

• Bizzat kendinizden iş başvuru formu, iş sözleşmesi, anketler, bilgi formları, internet 

üzerinden online form doldurmanız, kartvizit ve sair yöntemlerle alenileştirdiğiniz, 

• İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde alınan bilgiler 

• Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş 

olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, 
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• Şirketimiz adına veri işleyen yahut herhangi bir safhasında şirketimize destek veren 

üçüncü kişi firma(lar), 

• Kamera kayıtları, 

• Sendika gider pusulası, fatura, cari kartlar, 

• Sigorta poliçeleri vb. 

• Fiziki mekan güvenliği kapsamında ziyaretçi sıfatıyla girişlerinizde alınan kayıtlar 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları  

 

ŞİRKETİMİZ çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının, 

ziyaretçi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı ile ürün veya hizmet alan kişilerin, 

eğiticilerin, tedarikçi çalışanları gibi kişilerin kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini;  

 

▪ Ortak Veritabanı Kullanılması ve Ortak İş Süreçlerinin Yönetilmesi, 

▪ Ulaşım ve Yemek Organizasyonlarının Sağlanması, 

▪ Veri Kaybının Önlenmesi, 

▪ Bilgi Güvenliğinin Sağlanması, 

▪ Sözleşmelerin Kurulması ve İfası 

▪ Saha giriş çıkış izinlerinin alınması 

▪ Sözleşme ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

▪ Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

▪ Denetim, Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ İş Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

▪ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

▪ Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

▪ Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülme 

▪ Mal-Hizmet Satın Alım-Satım Süreçlerinin Yürütülmesi 

▪ Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

▪ Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

▪ İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

▪ Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

▪ Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
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▪ Yetenek-Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

▪ Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

▪ İnternet Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

▪ Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

▪ İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

▪ Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

▪ Talep / Şikayetlerin Takibi 

▪ Şirket domain adı uzantılı mail hesabı kullanılması  

amaçlarıyla şirketimiz ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ve ilgili mevzuata uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları doğrultusunda işleyebileceğimizi bilginize sunarız. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amaçları 

ŞİRKETİMİZ söz konusu kişisel verilerinizi sadece; 6698 sayılı Kanun m.4/2’de 

öngörülen ilkeler çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve 

ilgili mevzuat, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları, güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt 

içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında grup şirketlerimiz, 

iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya 

da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server 

ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, tedarikçiler, denetim 

şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum 

veya kuruluşları, bankalar ile paylaşılabilecektir.  

Paylaşım amaçlarımız şöyledir ve bu amaçlar çerçevesinde ilgili otoritelerle paylaşım 

yapılacaktır; 

▪ Yasal Zorunluluğun yerine getirilmesi, 

▪ Data Center Yönetimi ve Kullanılan IT altyapısı ve yazılımların farklı kuruluş 

bünyesinde olması, Bulut Bilişim altyapısının kullanılması, 
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▪ Personel servis ve taşıma, araç kiralama, seyahat hizmetinin(otel, bilet alımı, 

seyahat vizesi alınması vs.) ve personel ödemelerinin gerçekleştirilmesi, kredi 

başvurusu talebi,  

▪ SGK İşe Giriş/Çıkış İşlemi, SGK Bildirgesi, çalışma izni,  

▪ Kayıt Dışı İstihtamla Mücadele, çalışma izninin çıkarılması, 

▪ İşçi Sağlığı ve Güvenliği, iş kazasının ve meslek hastalığının bildirimi, 

▪ Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

▪ Hukuki destek süreçlerinin yürütülmesi, 

▪ Denetim süreçlerinin yürütülmesi, 

▪ Çalışan memnuniyetini artırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek kapsamında 

yapılan çalışmalar,  

▪ Sözleşmesinin kurulması ve ifası, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 

▪ Fiziksel mekan güvenliği, 

▪ Görevlendirme, yetenek yönetim planlarının çıkarılması, 

▪ Kullanıcı tanımlanması, Şirket domain adı uzantılı mail hesabı kullanılması 

▪ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

▪ Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi’dir.  

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan 

Hakları 

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca 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,  

➢ KVK Kanunu 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, işlenen verilerin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
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sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz 

hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğe” göre web sitemizde bulunan Başvuru Formunu doldurarak ve 

formda belirtildiği biçimde direkt elden, KEP, posta veya hali hazırda kayıtlarımızda 

bulunan e-posta adresiniz ile tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com, adresi vasıtası ile 

tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün 

içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.  

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 

TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata 

esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon 

veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Talebin niteliğine ve yöntemine göre şirket, başvurunun gerçekten size ait olup olmadığını 

anlayabilmek ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep edebilir.  

 

Başvuru Hakkının İstisnaları  

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan 

konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.  

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama 

ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi 

 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç 

teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade 

özgürlüğü kapsamında işlenmesi  

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler 

kapsamında işlenmesi 
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 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak 

yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi 

gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, 

kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.  

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 

olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya 

düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli 

olması  

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve 

mali çıkarlarının korunması için gerekli olması 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

 

TPI Kompozit Kanat 2 Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
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1. Başvuru Yöntemi 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde 

sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu 

form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. 

  
 

BAŞVURU 

YÖNTEMİ 

 

 

BAŞVURU YAPILACAK ADRES 

 

BAŞVURUDA 

GÖSTERİLECEK 

BİLGİ 

 

 

 

YAZILI 

 

 

Islak imzalı 

şahsen başvuru 

ya da Noter 

 

TPI Kompozit Kanat 2 Üretim Sanayi ve 

Ticaret AŞ. 

 

İzmir Serbest Bölge Selvi Sokak No: 22 

Menemen İzmir 

 

   

 

 

Zarfın/ tebligatın üzerine 

"Kişisel Verlerin 

Korunması Kanunu  Bilgi 

Talebi" yazılması 

gereklidir. 

 

SİSTEMİMİZDE 

KAYITLI 

ELEKTRONİK 

POSTA 

 

 

Şirketimizin 

sisteminde 

kayıtlı elektronik 

posta ile 

 

 

 

tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com  

 

 

e-postanın konu kısmına 

"Kişisel Verlerin 

Korunması Kanunu  Bilgi 

Talebi" yazılması 

gereklidir. 

 

SİSTEMİMİZDE 

KAYITLI 

BULUNMAYAN 

ELEKTRONİK 

POSTA 

Güvenli mobil 

imza / e-imza 

içerecek şekilde 

şirketimizin 

sisteminde 

kayıtlı olmayan 

elektronik posta 

ile 

 

 

 

tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com  

 

 

e-postanın konu kısmına 

"Kişisel Verlerin 

Korunması Kanunu  Bilgi 

Talebi" yazılması 

gereklidir. 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası 

gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün 

mailto:tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com
mailto:tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com
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içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü 

gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz 

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki 

alanları doldurunuz. 

 

Ad-Soyadı :  

T.C. Kimlik Numarası / 

Diğer Ülke Vatandaşları 

için Pasaport Numarası 

veya Kimlik Numarası 

:  

Tebligata Esas Yerleşim 

Yeri Adresi / İş Yeri 

Adresi 

:  

Cep Telefonu :  

Telefon Numarası :  

E-posta Adresi :  

 

3. 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: 

……………………………………..…………………………………….……………...……

…………………………………………… 
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☐ Eski Çalışanım 

 

Çalıştığım Yıllar : 

…………………………………………. 

 

☐ Diğer: 

…………………………………

………………….. 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım 

 

Tarih : 

…………………………………………………………

……….. 

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini 

belirtiniz 

…………………………………………………………

…………………… 

 

4. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. 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.) 
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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 : 

 

 


