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İzmir Atatürk Organize 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde 

Personel Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin 
Personel Adayı Aydınlatma Metni (Özel İstihdam Bürosu) 

 

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak M. Kemal 

Atatürk Bulvarı, No: 42, Çiğli, İzmir adresinde yerleşik İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi “İAOSB” veya “Veri 
Sorumlusu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

2. Kişisel Verinin Tanımı  
Kişisel veri, KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 

türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır. 
 

3. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları 
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, İAOSB ve İAOSB adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 

tarafından Özel İstihdam Bürosu sıfatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde personel temini de dahil olmak üzere İAOSB’nin 

insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi ve genel olarak 

• Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi, 

• Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi, 

• Aday personel bildirimlerinin yapılması, 

• Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, 

• Hizmet alan firmalara bilgilerin iletilmesi, 

• Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi 
amacıyla işlenmektedir.  

İAOSB olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız aracılığı ile; onayınız dahilinde veyahut da 6698 sayılı 
Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel 

nitelikli kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, 

güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli 
olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da ilgili kanunda herhangi bir süre öngörülmemesi halinde azami 2 

yıl süre ile muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde İAOSB’nin birlikte çalıştığı 3. kişilerle, 
iş ortaklarıyla servis sağlayıcılarıyla, tedarikçileriyle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

paylaşılabilir/devredilebilir.  
Belirtmek gerekir ki; İAOSB kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına 

uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle 
işlemektedir. Kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, azami 2 yılı 

geçmemek üzere verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç 
ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.  

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz 
İAOSB, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve 

işlemektedir. Bu bağlamda İAOSB’nin sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer 
alabilmektedir.  

i. Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, fotoğraf, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, doğum yeri)  
ii. İletişim Bilgisi (Adres, Telefon) 

iii. Aile bilgileri (İlişki, isim)  

iv. Eğitim (Okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, not ortalaması)  
v. Lisans bilgisi (Lisans türü, lisans numarası, lisansı veren kurum, alınan tarih)  

vi. Mesleki Deneyimi (istihdam yeri, pozisyon, pozisyon değişimi, sorumluluklar, hizmet süresi, kariyer belirleme, 
terfi tarihi)  

vii. İşle ilgili eğitim bilgileri ve gelişme planları (tamamlanan eğitimler, v.s.)  

viii. Yabancı dilde uzmanlık (dil türü, test adı, test tarihi, derece veya puan, geçerlilik tarihi)  
ix. Askerlik hizmeti ile ilgili bilgiler  

x. Sağlık bilgisi (engellilik durumu) 
xi. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri 

xii. Diğer (medeni durum, sigara kullanım bilgisi, ehliyet bilgisi)  
xiii. Referans bilgisi 
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5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri 
alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı 

ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, 

kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, danışmanlık firmalarına KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından İAOSB internet adresinden paylaşılmış 

olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde 

yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir. 

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz İAOSB e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, 

internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler 
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde 

belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır. 
7. Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, İAOSB’ye başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin 

taleplerde bulunabilir: 
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok 
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 
talep etme. 

KVKK’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. İAOSB, KVKK’nın 13. 
maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda 

gerekçelendirilir. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen 

haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; İAOSB web adresinde yer alan 
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını M. Kemal Atatürk Bulvarı, No: 42, Çiğli, 

İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iaosb@hs02.kep.tr adresine ya da 

Mobil İmza ya da E-posta ile başvuruda iaosb@iaosb.org.tr adresine iletebilir veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

8. Seçme Olanakları 
Verilerinizden, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz 

durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde mevzuatta işlenmesi zorunlu olmadıkça 
işlenmesini durdurabilir ve gerekli imha politikalarını uygulayabiliriz. 

9. Veri Güvenliği 

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  
Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan 

kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. 

Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Unvan   : İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
Telefon Numarası : 0232 376 71 76   

Faks Numarası  : 0232 376 71 00 

Posta Adresi   : M. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 İAOSB Çiğli İZMİR 
E-posta adresi  : iaosb@iaosb.org.tr  
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