
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 
 

Bakimevinden aday çalışanların iş başvurusu süreçlerini www.bakimevinden.com web sitesi, 
Linkedin ve kariyer.net üzerinden gerçekleştirmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ile çalışan adaylarını; kişisel 
verilerini toplama, işlenme ve aktarım halleri ile işleme amaçları, aktarılma halleri ve yasal 
hakları kapsamında bilgilendirmektedir. 
 
Bakimevinden, 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair 
mevzuat kapsamındaki yürürlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri 
işlemektedir. Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu 
Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. 
 

a. Veri Sorumlusu 
 

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 
verileriniz; veri sorumlusu olarak Bakimevinden.com (“Bakimevinden”) tarafından aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
 

• Veri Sorumlusu İsmi: Bakımevinden 
 

• E-posta Adresi: info@bakımevinden.com 
 

b. Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Bakimevinden’e açıklamanıza konu olan; iş başvurusu 
talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Bakimevinden’in insan 
kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu 
oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli hallerde referans 
görüşmelerinin yapılması, sonuçlandırılması ve yine bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 
amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde 
düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde 
düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 
 
İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında 
Bakimevinden’e açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6.maddesi 
gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir. 
 

c. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
 
Kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. 
Ancak Kanun m.5/2(ç) “hukuki yükümlülük” sebebine dayalı olarak Bakimevinden’in 
hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da 
kuruluşları ile veri paylaşımı yapabilecektir. 
  

d. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi 
 

Kişisel verileriniz Bakimevinden tarafından farklı kanallarla Bakimevinden’in insan 
kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım sürelerinin yürütülmesi amacıyla 
toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkan 



tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan  veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş 
başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, 
Bakimevinden’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin 
yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital 
veya fiziki ortamda toplanmaktadır. 
 

e. İlgili Kişinin Hakları 
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Bakimevinden’e iletmeniz 
durumunda Bakimevinden, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, 
Bakimevinden tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret 
alınacaktır.  
 
Bu kapsamda, Bakimevinden tarafından kişisel verileri işlenen aday çalışanın KVKK’nın 11. 
Maddesinde sayılan hakları aşağıdaki gibidir:  
 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri 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 halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 
• Kanun’un 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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 halinde 

zararın giderilmesini talep etme. 
 

Bakimevinden, tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar 
ve kapsam dışında kullanılmama kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak 
işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca 
saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek 
Bakimevinden tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata 
uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir. 
 
Bakimevinden, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına 
uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar 
doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta 
öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle 
dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 
 

 


