
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI 

BİLGİLENDİRME METNİ 

 

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz: 

 

1. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) olarak Şirketimize bildirilen ve/veya 

Şirketimizce haricen temin edilen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.  

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: İş başvurusunda 

bulunan adayların işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine 

göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri (örneğin kimlik verileriniz, iletişim 

verileriniz, adli sicil kaydı, fotoğrafınız, sağlık verileriniz, dernek/vakıf üyelikleriniz 

vb.) Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla toplanabilir ve işlenebilir:  

 

syona uygunluğunu değerlendirmek;  

yürütülmesi, sonuçlandırılması; 

kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçerek aday hakkında araştırma 

yapmak);  

sonradan açılacak herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek;  

tın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini 

karşılamak;  

 

 

 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel veriler belirtilen yöntem ve vasıtalarla 

toplanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır. Şirket’in 

faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu mevzuat uyarınca, iş başvurularına 



 

 

ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği 

korunarak ve güvenli şekilde saklamak kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma hakkını 

saklı tutar. 

Kişisel veriler aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik 

ortamda toplanabilir:  

ı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla;  

-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettikleri 

özgeçmişleri ve talepleri aracılığıyla;  

 

konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, 

mülakat sırasında;  

tarafından yapılan araştırmalar sırasında;  

tespit eden işe alım testleri aracılığıyla.  

 

3. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaç ile Aktarılabileceği:  

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan 

amaçlarla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, yasal sınırlamalar 

çerçevesinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve İştiraklerine ve hizmet alınan insan 

kaynakları firmaları ve danışmanlarına aktarılabilecektir. Aydınlatma Metni’nde yazılı 

amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir. 

4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklar: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında: 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep 

etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri 

öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir 

engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerin 

silinmesi veya anonim hale getirilmesi (veri üzerindeki kişisel bilgilerinizin 

silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, 

kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde 

düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı 



 

 

3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile 

analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. 

maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nin 5 .maddesi hükümlerine uygun şekilde, Türkçe ve 

yazılı olarak veya güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile iletebilirsiniz. Şirket’in 

cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, www.halkyatirim.com.tr  adresinde yer 

alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’  kullanarak, veri sorumlusu: Halk Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4 

34382 Şişli/İSTANBUL  adresine gönderebilirsiniz. 

 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ik@halkyatirim.com.tr e-posta 

adresine yapabilirsiniz.  

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme metnini 

okudum.  

 

 

 

 

http://www.halkyatirim.com.tr/

