
AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV SANAYİ LTD. ŞTİ  
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
1. Kişisel veri nedir, kim işler? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV 
SANAYİ LTD. ŞTİ  (“Şirket”)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” 

sıfatıyla kişisel verilerinizi ses ve görüntü kaydı da dahil olmak üzere  kanuna uygun olarak 
kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, işleyebilecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve 

aktarabilecektir. 
 

2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir? 

Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurunuza ilişkin kayıt açılması, kişilik envanteri değerlendirme 
işlemlerinin yapılması ve başvurunuzun en iyi şekilde değerlendirilmesi, irdelenmesi ve gelecekte 

doğması muhtemel iş fırsatlarından da faydalanmanızı sağlamak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesine uygun şekilde işlenebilecektir. 

 

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir? 
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun 

olarak, amacı gerçekleştirmek için gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Paylaşmış 
olduğunuz kişisel verileriniz işe alım süreçlerindeki değerlendirmeler bakımdan ve işe alım koşullarına 

yönelik sağlık durum tespiti bakımından gerekli olması halinde işyeri hekimi ile de paylaşılabilecektir.  
 

4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle topluyoruz? 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından bu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen amaçlar ve 
KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden, ilgilinin açık rızasının bulunması, bir 

sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebepleri ile, İş Başvuru Formları, internet 
sitesi iletişim formları ve benzeri fiziki ve elektronik ortamda, sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. 

maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   Ayrıca Şirketimiz 
tarafından gerekli görülmesi halinde, bilgilerini paylaştığınız referansınız ve eski çalıştığınız işyeri ile 

iletişime geçilerek,  gerekli görülen kişisel verileriniz toplanabilecektir.  
 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir? 

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin silinip silinmediğini öğrenme, işlenmiş 
ise buna ilişkin bilgi talep etme, işleme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş 
olması halinde düzeltilmesini,  Kanun’da düzenlenen hallerde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini ve bu iki durumun verilerinizin paylaşıldığı kişilere bildirilmesini isteme, verilerinizin 
münhasıran otomatik bir sistem vasıtası ile işlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkması halinde 

itiraz etme ve kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi halinde zararlarınızın giderilmesini isteme 

hakkına sahipsiniz. 
 

6. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız? 
Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 

güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz 

sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı 
olarak yapılacak başvurular için başvuru adresi İnönü Mah. GEPOSB  4. Cadde No: 7 41400 Gebze 

Kocaeli - Türkiye’ dir. Haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://akwel-automotive.com/en/legal-

notice-akwel-gebze-turkey/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu da doldurarak 

Şirketimize iletebilirsiniz . Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya 

ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel 

vekâletname bulunmalıdır. 
 

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri 
değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları 

netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.   
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