
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA  
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA  

 
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”) 

 
Murat Hukuk Bürosu / Av. Suat Murat Çelikten (“İşveren”, ”Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel 
verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve 
bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KKVK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıdaki hususları Kanun’un 10. maddesinden 
doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.  

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 
 
Tarafımızca, siz çalışan adaylarımıza ilişkin aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir; 
 

 
2. HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

 
Veri Sorumlusu ile aranızdaki ilişki kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen 
amaçlarla işlenmektedir. 
 

• Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi  
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 
3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

 
Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde ve bunlarla 
sınırlı olmak şartıyla; internet sitemiz, www.kariyer.net vb. kanallar ile yaptığınız iş başvuruları, 
gönderdiğiniz e-postalar, çalışan referansları ve İşveren tarafından fiziksel mekân güvenliğinin 
sağlanması ve İşveren’in güvenlilik sorumluluğu çerçevesinde kapalı devre kamera kayıtlarının 
tutulması ve depolanması ile sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle işlenmektedir.  

 

Kimlik Verisi :   Ad, soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri 
 

İletişim Verisi : Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi Bilgisi 
Görsel Veri :  Fotoğraf 
Eğitim Verisi : Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma 

geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okullar, profesyonel 
yetkinlikler, CV bilgileri, meslek, 

Referans bilgileri : İsim, Soy isim, Görev, Adres, telefon numarası bilgisi 
Fiziksel Mekan Güvenliği : Kapalı Devre Kamera Kaydı Sistemi ile kaydedilen görüntüleriniz 
İşlem Güvenliği Bilgileri  (IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, 

Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı 
zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.) 

 

http://www.kariyer.net/


Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan 
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel 
prensipleri doğrultusunda işlenmektedir. 

 
 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI 
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları 
ve amaçları çerçevesinde, Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla yurt içindeki resmi kurum 
ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ilişkili olduğumuz 
üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iştiraklerimiz, müvekkillerimiz, hizmet sağlayıcı 
firmalar/tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, verilerin depolanması, saklanması hizmeti aldığımız 
yurtiçi kurum ve kuruluşlarla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet 
aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.  

 
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA SÜRESİ 

 
Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükteki ilgili sair mevzuatlara uygun olarak, işleme amacımız 
ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız 
zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel veri türünüze uygun bir yöntem ile tarafımızca 
silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. 

 
6. KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz 
ile ilgili; 
 
• İşveren’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 haklarına sahipsiniz. 
 
Ayrıca, İşveren’den 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, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) İşverenden 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 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 İşveren için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin 
işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı dilekçenizi şahsen kimliğinizi ispatlamak 
suretiyle İşveren’e teslim etmeniz gerekmektedir. 

 
 
7. HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?  

 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıda bulunan başvuru formunu 
doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. 
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, 
başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan 
kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri 
adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep 
konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 
 
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka 
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. 
Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket 
ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin 
belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres 
bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

8. TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR? 
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 
30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İşveren 
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
 
Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz 
adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere aşağıda yer alan başvuru formunda 
seçilen usullerinden biri ile gönderilir. 

 
Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri: 
Murat Hukuk Bürosu / Av. Suat Murat Çelikten   
41. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza Kat:7 No:9 / 26-27 06520 Çukurambar Çankaya / ANKARA 
Tel  : 0 312 220 08 58   
E-Posta : info@murathukuk.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)  

UYARINCA HAZIRLANAN BAŞVURU FORMU 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan 
kişisel verisi işlenen gerçek kişi veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), 
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde 
bulunma hakkı tanınmıştır.  

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Murat Hukuk Bürosu / Av. Suat 
Murat Çelikten (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, yazılı olarak 
veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza 
iletilmesi gerekmektedir.  

Bu çerçevede “yazılı” olarak İşverene yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;  

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,  
• Noter vasıtasıyla,  
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” ile imzalanarak Veri Sorumlusu kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 
tarafımıza iletilebilecektir.  

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları 
özelinde bilgiler verilmektedir.  

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı 
Adres 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek 
Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru 
sahibinin bizzat gelerek 
kimliğini tevsik edici belge ile 
başvurması)  

41. Cadde 1450. Sokak 
Ulusoy Plaza Kat:7 No:9 / 26-
27 06520 Çukurambar 
Çankaya / ANKARA 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır.  

Noter vasıtasıyla tebligat  

41. Cadde 1450. Sokak 
Ulusoy Plaza Kat:7 No:9 / 26-
27 06520 Çukurambar 
Çankaya / ANKARA 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır.  

“Güvenli elektronik imza” ile 
imzalanarak Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) Yoluyla  

info@murathukuk.com 
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır.  

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de 
başvuruların ne şekilde alınacağı Veri Sorumlusu tarafından duyurulacaktır.  

Tarafımıza iletilmiş̧ olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası 
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde 
yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı 
veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

 



A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İsim:   
Soy isim:   
T.C. Kimlik Numarası:   
Telefon Numarası:   
E-posta:  

(Belirtmeniz halinde size daha 
hızlı yanıt verebileceğiz.)  

 

Adres:  

B. LÜTFEN VERİ SORUMLUSU İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ (MÜVEKKİL, İŞ ORTAĞI, 
ÇALIŞAN ADAYI, ESKİ ÇALIŞAN, ÜÇÜNCÜ TARAF FİRMA ÇALIŞANI GİBİ). 

☐ Müvekkil ☐ Ziyaretçi ☐İş ortağı ☐ Diğer: ............................................................................................. 
Veri sorumlusu içerisinde iletişimde olduğunuz  

Birim:...........................................................................................................................................................  

Konu: 
....................................................................................................................................................................  

C. LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  



D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ 
SEÇİNİZ:  
 
�  Adresime gönderilmesini istiyorum.  

�  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı 
yanıt verebileceğiz.)  

  �  Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname 
gerekmektedir.)  

İşbu başvuru formu, veri sorumlusu ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, veri sorumlusu 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 veri sorumlusu ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı 
veya sürücü̈ 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 Veri Sorumlusu, söz konusu yanlış̧ bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı 
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı: 
Başvuru Tarihi : 
İmza :  

 


	ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

