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EDS PRES TEKN. VE KALIP EKİP. MAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Şirket) 
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tarafıma sunulan 
“Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan/Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”ni okudum ve anladım.  
 
Aydınlatma metninde detaylı olarak belirtilen; veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veriler, 
işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ile ilgili hususlar, kişisel verilerin toplanma yöntemleri 
ve hukuki sebepleri, sahip olduğum haklar hakkında ayrıntılı, teredüte yer vermeyecek şekilde ve 
anlaşılır bir biçimde bilgilendirilim.  
 
 “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan/Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ışığında; Kimlik 
verileri, plaka no, ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC veya ID veya 
pasaport numarası, vergi numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, göç 
idaresi tarafından verilmiş bulunan geçici kimlik ve vergi numarası, medeni durum, imza, sözleşme 
bilgisi, Telefon numarası, açık iş yeri ve ev adresi, e-posta adresi, Banka hesap/IBAN bilgisi, 
alacaklar toplamı, birikmiş/ödenmiş borç, tahsilat bilgisi, varsa talimatlı banka bilgisi, maaş ücreti, 
maaş beklentisi, bordro, Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş iş tecrübeleri (firmanın adı, giriş çıkış tarihleri, 
görevi), tecrübe yılı, çalışma durumu, öğrenim durumu, bitirdiği okullar, (mezun olduğu 
okullar/bölümlerin bilgisi, okul giriş ve çıkış tarihi, mezuniyet derecesi), yabancı dil bilgileri, eğitim 
ve beceriler, bilgisayar kullanabilme bilgileri, aldığı kurslar ve eğitimler, sahip olduğu sertifikalar, 
referanslar (adı soyadı, görevi, telefon numarası), yetenek ve kişilik özelliklerini açıklayıcı bilgiler 
veya bu konuyla ilgili test sonuçları, kişilik testi, iş başvurusuna ilişkin destekleyici ve açıklayıcı 
belgeler, işe başlanabilme veya başlama hedef tarihi, son çalışılan ya da çalışmaya devam edilen 
şirket tarafından yapılan iş sözleşmelerinde (rekabet, gizlilik, hizmet vb.) aleyhine hükümler bulunup 
bulunmadığı bilgisi, sürücü belgesinin olup olmadığı,  ehliyet bilgisi, Adli sicil kaydı, Hukuki bir konu 
veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, 
ihtarname/ihbarname, sözleşmeler, imza sirküleri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, vekâletname, 
Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, meslek odaları kayıt belgesi, Fotoğraf 
(Gerçek Kişi, Araç vb.), ses kayıtları, telefonla mülakat durumunda ses kaydı, Kamera kayıtları, 
Mülakat için şirketimizi ziyaretiniz sırasında veya şirketimizde çalıştığınız sürece internet girişi 
yapılması durumunda log kayıtları, dijital iz verisi (Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgileri, 
kullanıma başlama ve bitiş zamanı),  IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını 
(MAC adresi) gösteren bilgileri,  hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile 
kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen 
gerçek IP ve port bilgileri, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla 
içerik filtreleme sistemi tarafından kaydedilen url adresi bilgileri, Sağlık raporu, geçirmiş olduğu 
bulaşıcı hastalıklar veya ameliyat bilgileri,  engellilik durumu/tanımı/yüzdesi, Kullanıcının site içi 
aktiviteleri, kullanıcının fare (Mouse) hareketleri, Askerlik ile ilişik durumu, kariyer hedef bilgisi, 
esnek saatlerde çalışma durumu, vardiyalı çalışabilme durumu, fazla mesai yapmaya yönelik 
muvafakat, yurt içi yurt dışı seyahat engeli bulunup bulunmadığı bilgisi, araç plaka bilgisi, sigara 
kullanım durumu, görüşme sonrasında şirketimiz ilgilileri tarafından hakkınızda edinilen izlenim ve 
kanaatler, hobiler ve ilgi alanları gibi Kişisel verilerimin (özel nitelikli olan ve olmayan) aynı metinde 
belirtilmiş olan amaçlar ve yasalar doğrultusunda işlenmesini, muhafazasını, ilgili kişiler/kurumlara 
aktarılmasını bu metnin tüm anlam ve sonuçlarının farkında ve bilincinde özgür iradem ve açık rızam 
ile kabul ederim.  

 

� Onay veriyorum. 
 
� Onay vermiyorum. 
 
 
ADI-SOYADI : 
TC NO            : 
TARİH           : 
İMZA             :  


