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ADAY ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ARAYIŞINDA BULUNAN ŞİRKETLERİN KİŞİSEL 
VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

TETAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel 
verilerinizin, 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, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, 
sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” 
olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz; 

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma 
göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz 
kapsamında, 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 
 İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla 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, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, 
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde 
işlenebileceğini bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

 Kimlik Bilgisi (Ad-Soyadı) 
 İletişim Bilgisi (Telefon, E-posta) 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

Şirket’in meşru menfaati gereği; tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü, 
yazılı veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri 
kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve 
sebeplerle işlenmektedir: 

 Çalışan arayışında bulunan şirketlere aday önerilmesi 
 İş arayışında bulunan adaylara firma önerilmesi 
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Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 
Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik 
gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için 
tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ? 

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşlenen kişisel verileriniz 
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar, personel arayışında olan 
üçüncü firmalarla, iş arayışında bulunan adaylarla açık rızanıza istinaden 
paylaşılmaktadır.  

HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 
verileriniz ile ilgili; 

 Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya 
işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığı öğrenebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere 
aktarıldığını öğrenebilirsiniz. 

 Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya 
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha 
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) 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. 

 Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu 
imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini 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 verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli 
güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere 
uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda 
belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 
11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 
açıklamalarınızı içeren taleplerinizi Link’te verilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi 

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğe” göre TETAŞ İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 3047. Sokak No:2 

Esenyurt/İSTANBUL adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla tetas@hs03.kep.tr adresine veya elektronik 

posta üzerinden kvkk@tetas.com.tr adresine iletebilirsiniz. 
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