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ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

AYDINLATMA METNİ 

 

Sayın Aday; BİMTAŞ/ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi Ailesine katılmak adına tarafımıza başvuruda bulunmaktasınız. 
Başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun pozisyona yönlendirilmesi amacıyla sizlerin 
birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak 
sizleri bilgilendirmek adına bu aydınlatma metnini hazırladık.  

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz BİMTAŞ/ 
Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi veri 
sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.  

Mersis No : 0481001477200015 

 
İnternet Adresi : www.bimtas.istanbul 

Telefon Numarası : 0212 245 99 00 

E-Posta Adresi : bimtas@bimtas.istanbul 

 
Adres  : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50  

Tepebaşı/ Beyoğlu/ İSTANBUL 
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2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Veri Kategorizasyonu Açıklama 

Kimlik Bilgisi 

Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, 

uyruk, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, 

baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile 

sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, 

veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı 

sureti,  

Ehliyet Bilgisi Ehliyet sınıfı, ehliyet numarası, SRC belgesi. 

İletişim Bilgisi 
Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, adaya 

ulaşılamadığında aranılacak kişinin iletişim bilgisi. 

Eğitim Bilgisi 

Öğrenim durumu, okul ismi, mezuniyet tarihi ve mezuniyet 

ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel 

kurslar, katılınan seminer ve kurslar, sertifika bilgileri. 

Mesleki Deneyim Bilgisi 

Daha önce çalışılan işyeri ve pozisyon bilgileri, işe giriş ve 

çıkış tarihleri, işten ayrılış nedeni bilgisi, referans bilgisi, 

bilgisayar kullanım bilgisi. 

Dernek/Vakıf Üyeliği Üye olunan dernek ve vakıflara ilişkin bilgiler. 

İş Deneyimi Bilgisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri. 

Finansal Bilgi 
Önceki çalışılan şirkette/kurumda alınan ve beklenen 

maaş/ücret bilgisi. 

Özgeçmiş Bilgisi 

 

Özgeçmiş içerisinde Şirketimize ilettiğiniz bilgiler. 

 

Diğer Bilgiler 

Diploma bilgileri, mezun olunan okul, ehliyet bilgisi, uyruğu, 

hobiler, aile yakını bilgisi, sigara kullanımı, askerlik durum 

belgesi, hobiler, aday tarafından bildirilen diğer kişisel veriler. 
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3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEYİZ? 
 

Adaylara ait kişisel veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Adayın 
başvurduğu pozisyona ve Şirket Politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi ile insan 
kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla KVKK madde 5 ve 6’da yer 
alan şartlar doğrultusunda işlenmektedir.  

 
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR? 

İşlediğimiz kişisel verileriniz Adayın başvurduğu pozisyona ve Şirket Politikalarına 
uygunluğunun değerlendirilmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve 
yürütülmesi amacıyla ve KVKK’nın 8. maddesinin belirlediği koşullar çerçevesinde IBB, IBB 
iştirakleri, tedarikçiler, iş ortakları ve kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel kuruluşlara aktarılabilecektir.  

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK madde 5 ve 6’da 
belirtilen hukuki sebeplerden bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri 
işlemenin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli 
olması şeklindeki sebepler ile aşağıdaki yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda 
toplanmaktadır: 

 Şirketimize elden yapılan başvurular, 

 Şirketimize internet ortamından yapılan başvurular, 

 Yüz yüze yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar, 

 İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen başvurular, formlar, bilgilendirmeler,  

 Referans, 

 İnsan Kaynakları desteği alınan firmalar, 
 

6. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR? 

Veri sahipleri olarak, 
https://bimtas.istanbul/uploads/Veri%20Sahibi%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf linkinde 
yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bimtas@bimtas.istanbul adresine 
veya şirketimizin Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50 Tepebaşı/ Beyoğlu/İSTANBUL 
adresine yazılı bildirimde bulunarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı 
kullanabilirsiniz: 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

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

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

https://bimtas.istanbul/uploads/Veri%20Sahibi%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf
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Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, 
internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. 
Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 
en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin 
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

 

Siz değerli adaylarımızın bilgilerine sunarız. Sizleri aramızda görmek dileğiyle. 

 

Tarih         : 

Teslim Alan: 

İmza            : 

 

 

 

 


