
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
AYDINLATMA METNİ 
  

1. Amaç 
Sefa Züccaciye San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirket’in çalışan adayı olmanız sebebiyle, işleme amacı olan iş 
başvurusunun değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda herhangi bir kanaate varılması ve 
tarafınızla iletişime geçilmesi, muhtemel işçi işveren ilişkisi kurulması ve yürütülmesi amaçları ile 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel 
verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza 
edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile 
paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak, 
devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu Veri 
Sorumlusu sıfatıyla bildiririz. 

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. 
Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza ayrıca bildirimde 
bulunulacaktır. 

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler şunlardır: 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İçeriği 

Kimlik Verisi 

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı- baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, 
uyruk, cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt no, aile sıra no, sıra no, anne baba adı, medeni 
durum, kan grubu gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti, SGK sicil numarası gibi 
belgeler ile imza/paraf bilgisi. 

İletişim Verisi Telefon numarası (sabit ve/veya mobil), açık adres bilgisi, ülke, e-posta adresi. 

Mesleki Deneyim Verisi 
Önceki çalıştığı iş yeri/iş yerlerinin adı, önceki çalıştığı iş yeri/iş yerlerinde işe başlama ve işten 
ayrılma tarihleri, önceki çalıştığı iş yeri/iş yerlerinde çalışılan pozisyon, yabancı dil bilgisi. 

Eğitim Bilgisi 
Mezun olunan lisenin adı ve başlangıç/bitiş tarihleri, mezun olunan üniversitenin adı ve 
başlangıç/bitiş tarihleri, varsa mezuniyet ortalaması ve diploma bilgileri. 

Görsel/İşitsel Kayıtlar 
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere 
ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. 

Diğer Bilgiler 

İş başvurunuz kapsamında açık rızanıza istinaden iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla 
elde edilen veriler; eğitim ve sertifika bilgileri, katılım gösterilen kurs bilgileri, sigara kullanım 
bilgisi, fotoğraf, adli sicil kaydı belgesi vb. 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kimlik Bildirme Kanunu, İş Kanunu ve Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer mevzuat 
hükümlerinin veri aktarımına izin verdiği ve/veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu gibi kanunen yetkili kamu tüzel kişilerine; işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 
Şirket’in yetkili personeli ve sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tedarikçi ve iş 



ortaklarına; her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ile hukuka aykırı 
olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Şirket ile beraber müşterek ve 
müteselsil sorumlu olan şirketimizin iştiraklerine ve hissedarlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine 
ve hizmet sağlayıcılara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak 
otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan tarafınızdan sözlü ve fiziksel doküman olarak, 
online başvuru sistemi, posta ve e-posta ile kapalı devre kamera sistemi kanallarıyla toplanmaktadır. 

5. KVKK m.11 Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Sıfatı ile Sahip Olduğunuz Haklar 

Kişisel veri sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin 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 ve söz 
konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya 
yok edilmesini ve aktarılan kişilerinde kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme, 
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın11. maddesinde belirtilen ve yukarıda yazılı haklarınızı 
kullanmak için Şirket’in adresine ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte elden; iadeli 
taahhütlü posta ya da noter aracılığıyla ……………………………………….. adresine; kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da başvuru sahibi tarafından Şirket’e daha 
önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
Şirket’in kurumsal mail adresi olan, kvkk@……………………com hesabına 
veya https://www……………….com/ adresine veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya 
da uygulama vasıtasıyla Şirket’e başvurabilirsiniz. 

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) 
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı 
olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu 
tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. 

Çalışan Adayı Adı Soyadı: 
Tarih: 
İmzası: 
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