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KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ (PERSONEL) 

TAVYAPSAN TAVUKÇUOĞLU YAPI SAN. VE TİC. AŞ.- ÖZEL ATACAN EĞİTİM 

KURUMLARI (KURUM) Veri Sorumlusu olarak siz çalışanlarımızın verilerini toplamakta, 

işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir. KURUM olarak, kişisel verilerinizi 

korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve tüm çalışanlarımıza ait her türlü 

kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, 

muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. 

İşletmemiz; çalışanlarımıza ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, 

iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, aile durumuna ilişkin bilgiler, nüfus 

kağıtlarınızın fotokopileri, sağlık raporlarınız, , IP numaraları, medeni hal, ülke gibi 

demografik verilerinizin yanı sıra, İşletmemize ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, 

katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlere ilişkin veriler ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan 

vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak 

saklamakta ve işlemektedir. 

ATACAN, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini; 

 Kanunen alınmasının zorunlu olması, 

 Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması, 

 Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

 ATACAN’a ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması 

açısından zorunlu olması ya da, 

 Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ATACAN lehine 

hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, 

şartları ile toplamakta, işlemekte ve yukarıdaki şartlara ek olarak siz çalışanlarımızın ya da bir 

başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde 

aktarabilmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında mahrem bilgi olarak tanımlanan bilgileriniz ise 

sadece kanunlarda açıkça öngörülmesi, sağlık ve cinsel bilgileriniz ise sadece kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmekte veya 

aktarılmaktadır. 

Kişisel verileriniz; iş başvurusu sırasında iletmiş olduğunuz öz geçmiş, kimlik fotokopileri, 

sağlık raporları, adli sicil kayıtları olarak tarafınızca Kurumumuza aktarılmakta ya da 

çalışmaların yürütülmesi için sizden talep edilmekte veya resmi kurum ve kuruluşlar ile 

yapılan yazışmalar, iştirak halinde olunan üçüncü firmalar gibi kaynaklar üzerinden 

toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava 

zaman aşımı süreleri hariç Kurumumuz ile olan iş akdiniz boyunca saklanacak ve işlenecektir. 

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, veriler, yasal 

sürelere tabi olarak yasal merciler ve ilgili kanunlar kapsamında yetkili kamu kurumlarına, 

ayrıca insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ortaklarımıza, grup şirketlerine 

aktarılabilecektir. Saklanan, kaydedilen verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve 
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erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan 

personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması 

amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik 

tedbirler alınmıştır. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, burada paylaşılan ilkelerde 

değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, siz çalışanlarımıza gerekli 

duyurular ile bildirim yapılacaktır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel 

verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ATACAN’ a başvurarak; 

 Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, 

 Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, 

 Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir, 

 Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, 

 Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, 

 Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep 

edebilir, 

 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep 

edebilirsiniz. 

 

Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri 
ATACAN, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını 

kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol 

göstermektedir. ATACAN , kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel 

veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine 

uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, yukarıda da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; 

Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve  “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA 

İLİŞKİN BAŞVURU FORMU” doldurularak ve imzalayarak formda belirtilen veya Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ATACAN’a iletebileceklerdir. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi 

tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname 

bulunmalıdır. 

 

http://www.atacan.k12.tr/files/kvkk-basvuru.pdf
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