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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi (bundan böyle “BŞEÜ’’ olarak ifade edilecektir.) çalışan adayımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin 
Korunması mevzuatı kapsamında 5. Maddede öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda belirttiğimiz 
verilerinizi işleyebilmek ve aktarabilmek için açık rızanızı talep ediyoruz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Kurum olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, BŞEÜ insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım 
süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve BŞEÜ' nin meşru menfaati 
gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, müracaatınız sırasında işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir; 

Kimlik Verisi Adınız, Soyadınız, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, 

İletişim Verisi Telefon numaranız, Ev Adresiniz, Elektronik posta adresiniz, 

Eğitim Verisi 

Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul adı-üniversite/bölüm-birim -bilim dalı/ 
mezuniyet tarihi), yabancı dil bilgileriniz, kurs ve seminerler, sertifika bilgileri, 
Mezuniyet belgeleri fotokopisi, YDS- YÖKDİL-ÜDS-KPDS sınav sonuç belgesi,  YÖK Ek-4 
Özgeçmiş Beyanı, ALES Sonuç Belgesi, Transkript belgeleri, 

İş Deneyimi Verisi 
İş Tecrübesi (Çalıştığınız iş yeri, telefonu, pozisyon, İşe Giriş / Çıkış Tarihi),Mecburi 
hizmet yükümlülüğü, Hizmet Belgesi, 

Diğer    Sürücü Ehliyetine sahip olma durumunuz ve sınıfı 

Görsel Kayıtlar    Vesikalık Fotoğraf 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 
Adli Sicil kayıt bilgileriniz – Adli sicil kaydınız ve Askerlik durum bilgileriniz/belgenizin 
fotokopisi 

 

HUKUKI SEBEPLERI VE İŞLENME AMAÇLARI 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru 
ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine 
uygun olarak; KVK Kanunu: 
 
Md.5/1 çerçevesin de ilgili kişinin “Açık rızasının alınması”  işleme şartına dayalı olarak ; 

BŞEÜ ile aranızda kurulacak çalışan adayı kurum hukuki ilişkisi çerçevesinde değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması 
halinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle müracaatınızı değerlendirmek için aşağıdaki yer alan 
amaçlarla işlenebilmektedir: 

 BŞEÜ işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması; 

 Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgili pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, 

 Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması için iş başvuru sürecinde aday 
tarafından belirtilen kurum ve/veya kuruluşla iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapmak, 

 Saklama süresi ile sınırlı süre içerisinde başvuru ve işe alım süreci hakkında veya uygun olduğu taktirde aday ile 
iletişime geçmek, 
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 İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, 

 BŞEÜ’e ait işyerlerinin güvenliğinin temini 

 BŞEÜ’ nin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek. 

Müracat formu ekinde tarafıma sunulan ‘’BŞEÜ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan 
Adayı Aydınlatma Metni’’ni okuduğumu bilgilendirildiğimi, başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun 
değerlendirilmesi, BŞEÜ’ nin işe alım süreçlerinin yürütülmesi, analiz edilmesi, sonuçlandırılması, amaçlarıyla 
özgeçmişimde yer alan ve mülakat ve iş görüşmeleri sırasında kurum yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere 
yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, BŞEÜ tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, 
periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde ve/veya BŞEÜ müracaat 
formunda belirttiğim çalıştığım kurumların, BŞEÜ’ nin kurum yetkilileri tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım 
hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin BŞEÜ tarafından işlenmesine, kişisel verilerimin BŞEÜ’ nin yasal 
yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına ve aktarılmasına ve bu şirketler tarafından 
belirtilen amaçlarla değerlendirilmesine, bu şirketler tarafından belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve 
müracaat yaptığım tarih itibariyle 1 yıl süre ile muhafaza edilmesine, bu süre içerisinde belirtilen şirketler ile herhangi bir 
iş akdi akdetmediğim takdirde süre sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunmasi Mevzuati Uyarinca Veri Saklama ve İmha 
Politikasi’ nda Md.5.3 (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi)’de belirtilen yöntemlerle yok edilmesine; 

Açık rıza veriyorum  ………………………………………………………………………………………… 

Açık rıza vermiyorum  ………………………………………………………………………………………… 

Lütfen El yazınız ile: Okudum, Anladığımı ve İsteyerek Açık Rıza Gösterdiğimi/Göstermediğimi Beyan Ederim Yazınız. 

İlgili Kişi / İş Başvurusu Yapan 

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  

 


