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Sayın çalışan adayımız, GAZİANTEPLİ HABEŞ SEYİDOĞLU BAKLAVALARI VE 

ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak 

kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyoruz. Sizi 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, 

aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında 

veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu 

amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle 

kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, 

muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye 

yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya 

yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 

KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  Kişisel veri işleme faaliyetlerimiz 

hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak ve aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel 

verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. 

TANIMLAR 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,  

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri 

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,  

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade 

eder.  

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ 

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu GAZİANTEPLİ 

HABEŞ SEYİDOĞLU BAKLAVALARI VE ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.  

Bakır ve Pirinç San. Sit. Açelya Cad. No:5 Beylikdüzü / İstanbul  
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İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca çalışan adaylarımızın gerek iş başvurusu esnasında gerek ise sonradan sağlanan 

kişisel verileri işliyoruz.  

İşlemeye konu olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi ad soyad, anne - baba adı,doğum tarihi, 

doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri 

sıra no, tc kimlik no 

İletişim Verisi ikametgah adresi, telefon 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Vatandaşlık, bağlı bulunduğu ülke bilgileri, 

engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu 

bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan 

cihaz ve protez bilgileri, sabıka kayıt 

bilgileri, ceza mahkumiyeti hakkında 

bilgiler 

 

Mesleki Bilgi Verisi 

Diploma bilgileri, meslek içi eğitim 

bilgileri, sertifikalar, gidilen kurslar 

 

Görsel ve İşitsel Veri 
Gerçek kişiye ait fotoğraf, video kayıtları,  

 

Eğitim ve Beceri Verisi 

 

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi 

eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım 

formu. 

 

Diğer 

 

Askerlik tecili. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

İşveren Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş 

sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği 

sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında çeşitli web sayfaları veya diğer istihdam 

sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında 

bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız 
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diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda 

iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, 

uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi 

kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. 

 

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaat gereği; Şirket'in işyeri 

güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaat gereği, işyeri binasına 

yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. Ayrıca hukuki yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek için bize iletilen hukuki talep ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak 

bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verilerinin 

işlenmesindeki işbu amaçlar başlıca şu şekildedir; 

 İşe giriş işlemlerinin yapılması ve kontrolü, 

 İŞKUR bildirimleri,  

 Karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,  

 Ar-ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit 

edilmesi, 

 Ar-ge için teşvik hesaplaması yapılması, 

 İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,  

 Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi 

saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,  

 Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,  

 İşyeri güvenliğinin sağlanması, 

 Şirket merkezine ve şubelerine çalışan adayının giriş çıkışının temin edilmesi, 

 Eğitim verilmesi,  

 İnternet sitesi yahut şirketin kullanmış olduğu uygulamalara çalışan adayı verilerinin 

girilerek çalışan adayı sayfasının oluşturulması, 

 Mevcut verilerin güncellenmesi, 

 Çalışan adaylarıyla iletişimin sağlanması, 

 Çalışan adayları ilgili araştırma projeleri yürütülmesi, 

 Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt 

altına alınması, 

 Kutlama, sosyal aktivite, şirket içi etkinlikler amaçlı iletişimin sağlanması, 

 Eğitim planlamasının yapılması,  

 Eğitimlerin raporlaması,  

 Eğitim sertifikalarının hazırlanması,  
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 Gerçekleşen eğitimlere katılan çalışan adaylarının takip edilebilmesi, 

 Çalışan adaylarının aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,  

 Kalite kontrolün sağlanması, 

 Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,  

 Memnuniyet anketi analizi yapılması 

 Çalışan adayı ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, 

 İş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve 

değerlendirilmesi, 

 Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, 

 Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, 

 Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi, 

 İletişimin sağlanması, 

 İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek 

uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, 

 Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, 

 Şirket İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi 

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 

PAYLAŞILMASI  

 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla 

kişisel verileriniz, 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, fakat bununla sınırlı olmamak 

üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; 

çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır. 

 

Ayrıca kişisel verilerinizi; 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 
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 Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile 

muhasebe programında işliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında 

saklanmaktadır. 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, 

diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

 Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini 

aktarıyoruz. 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; 

 İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine 

aktarıyoruz. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; 

 Hukuka uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, delil talebi veya maaş haczi gibi 

hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla 

paylaşıyoruz. 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;       

 Şubelerimiz ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel 

verilerinizi aktarıyoruz. 

 

Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi 

için arşiv firmalarına aktarıyoruz. 

 

HAKLARINIZ 

 

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 

verileriniz ile ilgili;  

 

 Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna 

ilişkin bilgi talep etmek, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığı öğrenmek, 

 Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını 

öğrenmek, 

  Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı 

veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha 

edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep 

edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu 

imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi 

değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca 
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değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili 

bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına 

bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce 

bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle 

Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru 

yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve 

böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.  

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı 

ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Bakır ve Pirinç San. Sit. Açelya Cad. No:5 Beylikdüzü 

/ İstanbul  adresine imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya 

www.seyidoglu.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini okuyarak 

bilgilendirildim. 

 

 

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adı Soyadı: 

 

İmza: 

 

Tarih: ……./……./……… 
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