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ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

1.Veri Sorumlusunun Kimliği 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu olarak sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla 

kişisel verilerinizi işlediğimizi bilgilerinize sunarız. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

İş başvurunuza istinaden Takasbank, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 

öngörülen temel ilkelere uygun olarak, genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi fiziken ve/veya 

elektronik ortamda, iş sözleşmesinin kurulabilmesi amacıyla mülakat sürecinin 

değerlendirilmesi, çalışan adayı ile iletişime geçilebilmesi ve iş sözleşmesinin kurulamaması 

halinde de oluşacak boş kontenjanlarda değerlendirmek amacıyla 1 yıl süre ile saklamakta ve 

işlemektedir. 

Kamu hizmeti veren Takasbank’ın faaliyetlerini yürütebilmesi ve meşru menfaati gereği 

güvenlik soruşturması için T.C. kimlik numaranızı işlemektedir. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

Söz konusu kişisel verilerinizin yasa ile yetkili kılınanlar ve açık rızanız dışında yurt içinde ya 

da yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmayacağını bilgilerinize sunarız. 

4. Kişisel Veri İşleme Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye fiziken ve/veya elektronik ortamda yapmış 

olduğunuz iş başvurularında ki kişisel verileriniz hizmet akdi kurulması sürecinde Takasbank 

sistemine işlenmektedir. 

İlgili Kişi Hakları 

Kişisel Verileri Koruma mevzuatından kaynaklanan haklarınız şöyledir: 

a. İşlenen kişisel verilerinizin kapsamını öğrenme talebinde bulunabilirsiniz. 

b. Yukarıda belirtilen amaçlarla ve kapsamda işlenen kişisel verilerinizin amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme talebinde bulunabilirsiniz. 

c. Kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme talebinde bulunabilirsiniz. 

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve 

kişisel veriler aktarılmış ise aktarılan alıcı gruplarına bildirilmesini talep edebilirsiniz. 

e. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, 

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve kişisel veriler aktarılmış ise aktarılan alıcı 

gruplarına bildirilmesini talep edebilirsiniz. 
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f. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz edebilirsiniz. 

g. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

  

Başvurularınızı, şahsen veya vekiliniz aracılığıyla yapabileceğiniz gibi, posta yoluyla, kayıtlı 

elektronik posta veya e-devlet üzerinden Takasbank’a giriş yaptığınızda kullandığınız e-posta 

adresi yoluyla yapabilirsiniz. Başvurular hakkında ayrıntılı bilgi Takasbank KVK Hakkında 

Yönetmelikte  yer verilmiştir. 
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