
ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  
AYDINLATMA METNİ 

1. VERİ SORUMLUSU 

Ekin Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (“KOLEJ”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

(“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve çalışan adayı seçme süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerine 

özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgilerine 

sunarız; 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI  

Kolejin, çalışan adaylarını değerlendirmesi ve seçmesi faaliyeti kapsamında siz çalışan adayları tarafından 

sağlanan kişisel veriler yerleştirme, başvuru ve görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. İş 

başvuru metninde yer alan bölümlerde bulunan soruların cevaplandırılmasında özgür olduğunuzu hatırlatmak 

isteriz.   

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI 

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler, çalışan adayı ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan 

adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılmaktadır. 

Özgür iradeniz ile tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz yasal düzenlemelere ve mevzuata aykırı olmayacak 

biçimde, Hissedarlara ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılma amacıyla sınırlı olarak 

paylaşılmaktadır.  

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılan kişisel veriler, Kanun’un 8. Maddesinde atıfta bulunulan aynı 

Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; Hissedarlara aktarılan kişisel veriler aynı kanunun “İlgili 

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması.”; hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır.  

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Adaylara ait kişisel veriler siz adaylarımızın; elektronik ortamda posta göndermesi, internet sitemizde yer alan 

başvuru formunun doldurulması, yazılı özgeçmişini şirkete ulaştırması, kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi 

sonucu tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 

otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. 

 

Tarafınızca paylaşılan kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi işlemi Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer 

alan “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayanılarak yapılmaktadır.  

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki 

haklara sahiptir: 

• 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• 11. Maddenin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 



• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 
talep etme 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler 

ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.ekinkoleji.net adresinde yer alan 

“Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta 

adresiniz üzerinden info@ekinkoleji.net adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile 

iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.ekinkoleji.net adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır. 
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AÇIK RIZA FORMU 

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup 

bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip 

vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Ekin Özel Eğitim Hizmetleri 

Anonim Şirketi (“KOLEJ”) olarak; çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı 

kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. 

İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek, çalışan adayı ve yerleştirme süreçlerini yürütmek, iş başvuru süreçlerini 

tamamlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, şirket 

hukuk işlerinin takibini yapmak ve benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenecektir. 

Ekin Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hakkımda referans oluşturması amacıyla firmanıza sağladığım işburada yer alan referans sahibinin kişisel 

verilerine ilişkin referans sahibinin açık rızasının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu 

bilgiler ile ilgili Ekin Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin  hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını ve referans 

sahibi tarafından yöneltilen herhangi bir iddia ve talep söz konusu olması halinde aktardığım kişisel veriler ile ilgili 

tamamıyla sorumluluğun şahsıma ait olduğunu garanti ederim. 

Tarafıma ulaşılamadığında takdirde iletişim kurulanacak kişiye ait numara bilgisinin tarafınız ile paylaşılması 

hususunda ilgili kişinin açık rızasının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 


