
 
 

                          DİLEKPOR YALITIM VE AMBALAJ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

                                                                  ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(“Kanun”) kapsamında; işe alım sürecinizde, 

tarafınızdan talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin; kaydedilebileceğini, 

depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili 

olan adli merciler ile idari otoriteler ile talep halinde paylaşılabileceğini ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı 

bulunan üçüncü kişilere açık rızanız alınarak aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da 

sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi veya başvurunuz 

halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  

Adaylar olarak iş başvurusu ve takip eden işe alım süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki 

gibidir; 

 
1- Kimlik Bilgileri  

 

 
Ad soyadı, doğum tarihi, medeni hal, vatandaşlık bilgisi 

 
2- İletişim Bilgileri 

 

 
İkametgah Adresi, telefon numarası 
 

    
3- Mesleki Deneyim   
    Bilgileri 

 
Diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifika bilgileri, yabancı dil 
bilgisi, önceki iş deneyimleri 
 

 
4- Askerlik Durum Bilgisi 

 

 
Askerlik Durum Bilgisi 

 
5- Referans Bilgisi 

 

 
Önceki çalışılan işyerindeki referans kişisinin adı soyadı, irtibat bilgisi  
 

 

ADAYLARA İLİŞKİN  KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ :  

 İnsan Kaynakları Birimi tarafından iş alım sürecinin 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması 

 Açık pozisyonlara uygun personelin temin edilmesi 

 İş başvurusu yapan kişinin başvurduğu pozisyona 
uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, 

 Çok tehlikeli sınıf kapsamında bulunan Şirketimizdeki 
iş gereği çalışamaya bir engelinizin bulunup 
bulunmadığının tespit edilmesi 

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 Sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan 
oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun 
değerlendirmeye alınması  

 Gerektiği takdirde ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunun 
kontrolünün yapılması veya üçüncü kişilerle iletişime 
geçip referanslarınızın kontrol edilmesi 

 İş başvurusu durumunuz hakkında çalışan 
adaylarının bilgilendirilmesi,  

 Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin 
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması ve açık rızanın alınması hukuki sebeplerine dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen 
veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle 
toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaç ve sebepler doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun olarak 
işlenmekte ve gizli tutulmaktadır.  
 



 
 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDA HAKLARI 

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.dilekpor.com.tr/  adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı 

olarak veya elektronik ortamda dilekpor@hs01.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden 

kvkk@dilekpor.com.tr adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi 

http://www.dilekpor.com.tr/ adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır. 
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