
DLG FUARCILIK LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYIAYDINLATMA METNİ 

 

Biz DLG Fuarcılık Limited Şirketi (buradan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri 

sorumlusu sıfatıyla; çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)   başta olmak üzere ilgili mevzuat 

çerçevesinde;  güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler 

işlenebilmektedir. Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye 

konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik  Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, 

Medeni hali vb. 

İletişim  E-posta adresi, İletişim adresi, Cep telefon 

novb. 

Mesleki Deneyim Öğrenim durumu, Diploma bilgileri, Kurs 

bilgileri, Meslek içi eğitim bilgileri, 

Sertifikalar,İş tecrübelerine ilişkin bilgiler, 

Sınav sonucu bilgileri, Transkript bilgileri, 

Özgeçmişe eklenen ancak öngörülemeyecek 

diğer bilgilervb. 

Fiziksel Mekan Güvenliği  Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları 

vb. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar  Fotoğraf vb. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle, 

şirketin meşru menfaati ve açık rızanız gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz 

sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin 

paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik 

ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, 

uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi 

kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.    

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, 

işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla da topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak 

bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. 



İş başvuru süreçleri için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 

• Çalışan Adaylarının Başvuru ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Sizinle iletişim kurulması, 

• Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup 

olmadığınızı tespit edilmesi, 

• Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin 

sağlanması, 

• Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda 

çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilmesi 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; 

• İşyeri güvenliğinin sağlanması 

• Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt 

altına alınması 

• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

HAKLARINIZ 

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel 

verileriniz ile ilgili;  

• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna 

ilişkin bilgi talep etmek, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmek, 

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını 

öğrenmek 

haklarına sahipsiniz. 

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı 

veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha 

edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten 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 Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde 

bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 

güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer 

alanelektronikpostaadresinizikullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. 

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından 

başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek 

amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) 

istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız 

halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun 

size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

DLG Fuarcılık Limited Şirketi 

 

Mersis No 

 

0302048820200010 

 

Adres  

 

Ertuğrul Mah Demir Sok Zeynelbey İş Merkezi No:47 Kat:5 Daire:18 

Süleymanpaşa/Tekirdağ 

Telefon: 0282 263 00 32  

 

 

E-mail: info@dlgfuarcilik.com  

 

mailto:info@dlgfuarcilik.com

