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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 

KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA  

ADAY ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu : Ali Pehlivanoğlu  Gıda Paz. İnşaat San. Tic. A.Ş.   

(‘AP MARKET’)  

Adres : Zafer Mah. Atatürk Cad. 2301 Sok. No:2 Kaynaklar – Buca – İzmir 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır)’nun 10. Maddesi’ne 

göre veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü şu şekildedir:  

 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;  

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin bilgileri,  

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,  

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,  

• Kişisel verisi işlenen kişinin hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. 

 

AP MARKET; veri sorumlusu sıfatıyla, yeni çalışan istihdam edebilmek adına gerekli olan aday çalışan kişisel 

verilerini, işlenmeyi gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğruluğu 

ve güncelliği korunarak kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, yeniden düzenleyebilecek, 

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’nın hüküm ve 

esasları çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da 

sayılan sair şekillerde işleyebilecektir. 

 

1. İşlenen Kişisel Veriler 

AP MARKET; çalışan adayından talep ettiği ve/veya talep olmaksızın çalışan adayının AP MARKET ile 

paylaştığı kişisel verileri gerektiği hallerde ve 6698 Sayılı KVKK uyarınca zorunlu kılınmış olan işleme usul 

ve esaslarına uyarak, özellikle aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileri işleyebilecektir.  

Kimlik Verileri    : Nüfus cüzdanı bilgileri,  

 

İletişim Verileri : Adres, ikametgah belgesi, telefon numarası, e-posta adresi 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler : Özgeçmişte yer alan dernek bilgisi, din bilgisi, sağlık bilgisi, 

biyometrik ve  genetik veriler, vb.    

 

Eğitim Verileri    : Mezun olunan okullar, kurslar, programlar vb. 

 

İş Deneyimi Verileri  : Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş         

                                                                   deneyimleri, önceki işten ayrılış nedeni vb. 

 

Görsel ve İşitsel Veriler   : Özgeçmiş ile paylaşılan fotoğraf, iş yeri kapalı devre  

                                                                         kamera kayıtları, vb. 
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Web Sitesi Aracılığıyla Elde Edilen Veriler: İsim – soyisim, e-posta adresi, ilgili kişinin web sitesi                                                                

                                                                             üzerinden gönderdiği özgeçmiş ile paylaşılan veriler  

 

Diğer Veriler : Hobi ve ilgi alanları bilgisi, ilgili kişinin beyan ettiği kişisel 

bilgiler  

  

2. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 

Kişisel veriler işlenirken uyulması gereken genel ilkeler KVKK’nın 4. Maddesi ile açıklanmıştır. Bunlar;  

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,  

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,  

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir. 

AP MARKET; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve istihdam edeceği çalışanını seçerken ihtiyaç 

duyulan pozisyona en uygun adayı tespit edebilmesi adına kanunlarda öngörülen nedenlerle AP MARKET’un 

veya çalışan adayının meşru menfaati gereği çalışan adayından talep ettiği veya talebe gerek olmaksızın 

çalışan adayı tarafından AP MARKET’a sunulmuş kişisel verileri toplamaktadır.  

AP MARKET ayrıca, “Zafer Mah. Atatürk Cad. 2301 Sok. No:2 Kaynaklar – Buca – İzmir” adresli 

işyerinde güvenliğin sağlanması amacıyla giriş-çıkış verilerini toplamakta ve ofisleri kapalı devre kamera 

sistemiyle kayıt altına almaktadır. Bu veriler: 

- Özgeçmişte yer alan bilgilerin teyit edilmesi, 

- Çalışan adayının hobi, ilgi alanları vb. beyan etmiş olduğu özel bilgiler ile aday olduğu işe uygun 

olup olmadığının belirlenmesi adına karakter özelliklerinin tespit edilmesi, 

- Çalışan adayının, aday olduğu pozisyona uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi,  

- Çalışan adaylarının incelenmesi ve akabinde yeni çalışanın istihdam edilmesi,  

- Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amaçlarıyla KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen 6 ay 

gözetilerek işlenmektedir. 

 

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

Çalışan adayının işe kabul edilmesi halinde; güvenliği ve AP MARKET’In yasalar karşısındaki 

yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel veriler, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin 

verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye 

Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.  
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4. Çalışan Adayının Kişisel Veri İle İlgili Hakları 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca haklarınız şunlardır: 

• 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, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

•  Düzeltilme, silinme veya yok edilme hallerinde bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Bu madde uyarınca, ilgili kişi olunduğunun ispatlanmasıyla kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda, 

yukarıda bahsedilen hakların kullanılması adına kvkk@alipehlivanoglu.com.tr gönderilecek e-posta ile veya 

aşağıdaki adrese gönderilecek yazılı talep yoluyla başvuru yapılabilecektir. 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Unvan   : Ali Pehlivanoğlu Gıda Paz.  İnşaat San. Tic. A.Ş.   

Adres : Zafer Mah. Atatürk Cad. 2301 Sok. No:2 Kaynaklar – Buca – İzmir 

İnternet Sitesi  :  http://www.alipehlivanoglu.com.tr/ 

 

http://www.alipehlivanoglu.com.tr/

