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KİŞİŞSEL VERİLERİN KORUNMASI 
ÇALIŞAN VE STAJYER AYDINLATMA METNİ 

 
1-GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR  
 İş bu aydınlatma metni, TUNAYLAR BASKÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.  (Tunaylar 
Baskül) (olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 10 ncu maddesi kapsamında, şirket içi faaliyetlerimizde çalışan, satajyer ve çalışan 
adaylarımzın kişisel verilerinin işleme faaliyetlerimizde “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine 
getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  
 
 Aydınlatma metninde yer alan terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin 
çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde tanımlanmıştır.  
 

Tunaylar Baskül, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla 
işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu  başta 
olmak üzere Kanunun emretmiş  olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup iş bu verileri 
güvenli şekilde saklayacaktır. 

Tunaylar Baskül, faalyetlerinde çalışanların, stajyerlerin ve çalışan adaylarının kimlik, İletişim, 
finansal, özel nitelikli, eğitim, aile,izin ve benzeri kişisel veri guruplarını işleyebilmektedir.  
 
 
2-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER  
 Tunaylar Baskül, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini 
yürütmektedir.  
Veri sorumlusu olarak Tunaylar Baskül hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.  
Veri Sorumlusunun;  
Unvanı : TUNAYLAR BASKÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 
Mersis Numarası :  0-7320-0523-9600018 
Adresi : Akçaburgaz Mah. 3124. Sok. No:10 Esenyurt Istanbul / TÜRKİYE 
Telefonu :  +90 212 886 39 00 
Fax :  +90 212 886 39 15 
e-posta adresi : tunaylar@tunaylar.com 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : tunaylarbaskul@hs01.kep.tr 
 
3-KİŞİSEL VERİLEN İŞLEME AMACI  

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki iş ilişkisi dolayısı ile: 

 Şirketimiz işe giriş ve işten ayrılma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; 

- İşe giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
- Özlük dosyanızın oluşturulması, 
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- Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere yetkili kamu kurumlarına bildirimde 
bulunulması, 

- Yan hakların tesisi, 
- Maaş, bordrolama ve benzeri finansal işlemlerin takibi, 
- Şirket’in sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini 

kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre 

gruplandırmaların yapılması, 

- İşten çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Şirket içindeki iş tanımınız ve göreviniz gereği yürütülen süreçler kapsamında; 

- Şirket içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek 
vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi, 

- Eğitim faaliyetlerinin planlanması, 
- Çalışanın iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini gerçekleştirmesi esnasında 

ihtiyaç duyulan organizasyonların yapılması (seyahat, konaklama vb. planlamalar) 
- Çalışanların iş faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve denetimi, 

 Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve mevzuattan kaynaklanan sair 

yükümlülükleri kapsamında; 

- İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

- Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, 

- İş yerine giriş çıkışların güvenlik altında tutulması, 

- Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin 

gerçekleştirilebilmesi, 

- İşe giriş muayenesinin yapılması, 

- İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, 

- Tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu 

yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması. 

- Hastalık raporlarının ve diğer raporların nedenlerinin toplanması, 

 Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında; 

- Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan 

yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, 

- Rıza vermeniz halinde sosyal aktivite süreçlerinin yürütülmesi, 

- Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim amacıyla fotoğraf ve 

görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

- Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi, 

- Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası, 
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- Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi 

- İnsan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması,  

ve ayrıca; 

- Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve 

uygulanması, gibi amaçlarla (“Amaçlar”); 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. 

 
 
4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE KORUNMASI  

 Toplanan kişisel verileriniz; iş sözleşmenizde yer alan amaçlar ve yukarıda belirtilen 

Amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş 

güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş 

ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, 

iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 

8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

 
5-KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 
 Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda 
yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi 
kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık 
şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz 
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile 
bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 
 
6-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  
İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
Kişisel verileri işlenmişse  buna ilişkin bilgi talep etme,  
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme,  
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
Kişisel verilerin eksik veya yanlış  işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,  
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İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme, haklarına sahiptir.  
 Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları  
kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Tunaylar Baskül’e başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını 
Türkçe  olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Başvuru için İletişim bilgileri aydınlatma 
metninin 2. Kısmında verilmiştir.  
 
 Tunaylar Baskül, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda 
ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye 
iade edilir.  


