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ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 
A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
 
Ege Grup Yapı Endüstrisi A.Ş. Adres: Mustafa Kemal Mah. 2118 Cadde No:4 A/172 06530 Çankaya / Ankara / 
TÜRKİYE Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”. 
 
B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI 

 
K7ml7k, 7let7ş7m, engell7l7k durumunuz, adl7 s7c7l kayıt ver7ler7n7z ve meslek7 deney7m ver7ler7n7z, Ege Grup 
tarafından, bVlgV güvenlVğV süreçlerVnVn yürütülmesV, sözleşme süreçlerVnVn yürütülmesV, başvuru süreçlerVnVzVn 
yürütülmesV, çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştVrme süreçlerVnVn yürütülmesV, VletVşVm faalVyetlerVnVn yürütülmesV, 
Vnsan kaynakları süreçlerVnVn planlanması, Vşe alım yeterlVlVğVnVzVn değerlendVrVlmesV gVbV amaçlar doğrultusunda 
VşlenebVlVr. 
 
C.  KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI 

KVşVsel verVlerVnVz, Kanun’da belVrtVlen verV Vşleme şartlarına uygun olarak Vş başvurusunda bulunmak amacıyla bVze 
göndermVş olduğunuz özgeçmVş formları aracılığı Vle toplanabVlVr. Ege Grup yalnızca merkez@egegrupyapV.com adresVne 
VletVlen Ege Grup’un Vnternet sVtesVnde yer alan Vş başvuru formunu değerlendVrmeye alır. Ege Grup’a aVt herhangV bVr e-
posta adresVne VlettVğVnVz özgeçmVş formları VçerVsVnde yer alan kVşVsel verVler bakımından sorumluluk kabul etmez. DVğer 
verVler,  sVzlerden talep etmVş olduğu Vş başvuru formları üzerVnden yazılı olarak özellVkle e-posta, fVzVkV evrak üzerVnden, 
nadVren saVr VletVşVm yolları vasıtasıyla ve aşağıdakV, kanunda sayılan hukukV sebepler doğrultusunda toplanmaktadır: 

 
1) Çalışan adayı olarak sVzlerle Vş sözleşmesVnVn kurulması ve sözleşmenVn gerektVğV gVbV Vfa edVlebVlmesV. 
2) VerV sorumlusu olarak bVzlerVn meşru menfaatVnVn söz konusu olması. 
3) ŞVrketVmVzVn 4857 sayılı İş Kanununun Vşverenlere getVrdVğV çalıştırma yükümlülüklerV kapsamında hukukV 
yükümlülüklerVnV yerVne getVrmesV. 
 
D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI 

 Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri  çerçevesinde; 
iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi, işe alım süreçlerinin değerlendirilebilmesi için  iş ortaklarına, hissedarlara ve gerekli 
olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Verileriniz yalnızca şirket içinde insan 
kaynakları birimi tarafından işe alım süreçlerinde işlenebilir. Verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmaz. 
 
E.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ  

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen 
haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.egegrupyapi.com/sitemizde yer alan Başvuru 
Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğe” göre “Mustafa Kemal Mah. 2118 Cadde No:4 A/172 06530 Çankaya / Ankara / TÜRKİYE”  adresine,  
yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden merkez@egegrupyapi.com e-posta adresine 
iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 


