
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ 

Türkiye’de kurulu Milli Eğitim Vakfı ("Kurum") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari 
ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, 
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve 
en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, 
yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar 
ile paylaşılacağını, yurtiçi üçüncü kişilere, bağlı kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini, 
devredilebileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” 
olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Kurumumuza 
sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz 
kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında, 

 İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü şekilde, 

 Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en 
güncel halini koruyarak, 

 Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, 
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 
KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, 
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde 
işlenebileceğini bildiririz. 

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, iş başvurusu 
yaptığınız sürece geçerli olan işlemlerdir. Online işlem yapmanın dışında, örneğin 
özgeçmişinizi indirmenizin ardından yapacağınız paylaşımların, Kurumumuz kontrolü 
dışında olduğunu belirtmek isteriz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

 Kimlik verisi; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni 
durumunuz, milliyetiniz 

 İletişim verisi; e-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız 
 Özel nitelikli kişisel veri; özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, 

siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve 
ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler 

 Eğitim verisi; öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, 
yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar 
bilgisi, sınav bilgisi 

 İş deneyimi verisi; toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma 
isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı) 

 Görsel ve işitsel veri; gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları 
 Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; üye olduğu tarih, yaptığı başvurular / 

başvuru seviyesi, sisteme giriş çıkış sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ 
tarayıcı kullanıcı bilgileri, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, 
şehirler, çalışma durumu (evet/hayır), son iş seviyesi, IP, Device ID, kullandığı 
operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model) 

 Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, 
referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) 



ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, 
Login ID, IP adresi, log kayıtları 

Söz konusu verileriniz, sisteme kaydettiğiniz son tarihten itibaren beş yıl 
sistemlerimizde saklanacaktır. 

Engellilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Söz 
konusu bilgi, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, 4. Maddenin 1. Fıkrası (u) 
bendinde sözü edilen özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına 
kazandırılmasına yönelik olarak tarafınızdan talep edilmektedir. Söz konusu bilgiyi 
paylaşmayı tercih etmediğiniz durumda, kurumumuz yeterli bilgiyi edinememiş olacağı 
için, engelli adayı pozisyonunda değerlendirilmenizi kendi iradenizle sınırlandırmış 
olursunuz. Benzer şekilde, özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan cinsiyet 
sorusu, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Genelge 
kapsamında tarafınıza iletilmektedir. 

Burada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında yazmak suretiyle 
verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle 
işlemekteyiz. Bu kapsamda, işlenmesini istemediğiniz kişisel bilgilerinizi sisteme 
girmemenizi öneririz. 

Özgeçmişinize ek olarak sisteme yüklediğiniz dosyalarda bulunan bilgiler de 
işlenmektedir. Dosya yüklemek tercihinize bırakılmış olmakla birlikte, işlenmesini 
istemeyeceğiniz bilgilerinizi bu dosyalarda bulundurmamanızı öneririz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

Kişisel verilerinizi 

 Kurum olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızda kurulabilecek iş 
akdinin ifası ve kurumun meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel 
verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, başvuru 
kanallarımızı bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin 
ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle 

 İş başvuru platformları üzerinden yaptığınız başvurular aracılığıyla topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Kurumumuz ve bağlı kuruluşlarında 
gerçekleştirilen işe alım süreçlerinde, 

 Açık iş pozisyonlarında değerlendirmek, 
 Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek, 
 Talebiniz doğrultusunda hesabınızı, verilerinizi, başvurularınızı incelemek 
 Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak 
 Açık iş pozisyonlarında değerlendirmek üzere, özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli 

kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan 
kişisel verilerinizi bağlı kurum ve kuruluşlarla paylaşmak 



 Aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini 
ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Kurumumuza 
iletebilirsiniz.  

Kurumumuza başvurmanız halinde aramızda kurulacak çalışan adayı-işveren adayı 
hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş 
başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz: 

 Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın 
tespit edilmesi 

 Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve 
tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması 

 Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için 
özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi 

 Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi 
hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması 
istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi 
paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf 
olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı 
kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve 
kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi 
işleyebiliriz. 

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, 
telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın 
alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş 
oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, 
tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu 
izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. 

HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 
verileriniz ile ilgili; 

 Kurumun hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, 
buna ilişkin bilgi talep etmek, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığı öğrenmek, 

 Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını 
öğrenmek haklarınız bulunmaktadır. 

 Ayrıca, Kurumdan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin 
aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme 
hakkınız bulunmaktadır. 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha 
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kurumdan talep 
edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz 
konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha 



talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre 
tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden 
seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kurum için ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 


