
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN  
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ 

 
Başakşehir Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Ve Otomotiv A.Ş. (Bundan böyle şirket ve/veya 
BAŞAKŞEHİR PETROL olarak anılacaktır.) açısından kişisel verilerinizin güvenliği önemli 
olup, korunması için özen gösterilmektedir. BAŞAKŞEHİR PETROL olarak tüm şahıslara ait 
her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ( Bundan böyle 
KVK Kanunu olarak anılacaktır) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine çaba 
gösterilmektedir.  
 
Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde 
yerine getirmekteyiz. 
 
A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir? 
 
Çalışan aday verileri; BAŞAKŞEHİR PETROL’e herhangi bir yöntem/kanal ile iş 
başvurusunda bulunmuş, özgeçmişi herhangi bir insan kaynakları ya da danışmanlık şirketi 
tarafından aktarılmış, iş birimleri ve/veya İnsan Kaynakları yetkilileriyle iş görüşmesi 
gerçekleştirmiş ya da herhangi bir zamanda iş başvuru ve aday değerlendirme sürecine dahil 
olmuş, gerçek kişilere ait verilerdir. 
 
B) Kişisel Verileriniz Hangi Kanallar İle Toplanmaktadır? 
 

 Fiziki (basılı) ya da elektronik başvuru formu 
 Adayların Şirket’e e-posta, referans aracılığıyla, kariyer portalları veya benzer 

yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler 
 İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığı ile ulaştırılan özgeçmişler 
 Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat ile alınan bilgiler 
 Mülakat sırasında aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla 

yapılan kontroller 
 Şirket tarafından yapılan araştırmalar, 

 
C) Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları 
 
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları dahilinde, BAŞAKŞEHİR PETROL tarafından aşağıda başlıcaları 
belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.  

 Şirket ile şahsınız arasında iş sözleşmesi kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması,  

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 Şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,  
 Şahsınız tarafından alenileştirilmiş olması,  
 bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  
 ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir. 
 Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu 

değerlendirmek, 
 Başvuru ve işe alım süreci hakkında adaylar ve referans gösterdikleri kişiler ile iletişime 

geçmek  



 uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için adaylar ile iletişime 
geçmek 

 
Ayrıca meri mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğinde, 
Şirket ile şahısınız arasında kurulacak sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz 
tarafımıza ulaşmadığı müddetçe güncellenecek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 
 
Değerlendirme sürecinde, adaylar hakkında, adayların referans gösterdiği kişiler ile görüşülerek 
adayların Şirket’e verdiği bilgiler teyit edilebilir.  
 
İşe alım ve değerlendirme süreci sonunda, nitelikleri açık pozisyona uygun bulunan aday 
verileri, iş sözleşmesinin kurulmasından sonra oluşturulacak özlük dosyasına aktarılır. 
 
Kişisel verilerinizin BAŞAKŞEHİR PETROL tarafından işlenmesi ve korunması konularında 
detaylı bilgiye www.basaksehirpetrol.com.tr adresli internet sitemizin KVKK bölümünde 
mevcut kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz  

 Başakşehir Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Ve Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Ve Korunması Politikası 

 Başakşehir Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Ve Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin 
Saklanması Ve İmhası Politikası  

adlı belgeleri inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür. 
 
 
D) Kişisel Verileriniz Şirket Tarafından Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır? 
 
Toplanan kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz ile tarafınız 
arasında kurulan/kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini için, insan kaynakları departmanı ve ilgili 
personellerimiz ile ve/veya danışmanlık hizmeti alınan firmalar ile paylaşılabilmektedir. 
 
Ayrıca kişisel verileriniz Şirket ile aranızda kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme 
ilişkisi kapsamında; iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, grup şirketlerimizle, 
hissedarlarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, yurtiçinde ve yurtdışında 
birlikte çalıştığımız firmalarla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. 
 
E) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir? 
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizin Başakşehir Petrol Ürünleri Gıda 
Nakliye Ve Otomotiv A.Ş.’ye yazılı olarak şirket adresine posta, şirket kayıtlı kayıtlı elektronik 
posta adresine gönderim veya elektronik posta yolu ile iletilmesi durumunda, söz konusu 
talebiniz BAŞAKŞEHİR PETROL tarafından talebin niteliğine göre derhal veya en kısa 
zamanda ve her halükarda en geç 30 işgünü içinde cevaplandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca 
bir maliyet gerektirmesi hâlinde, BAŞAKŞEHİR PETROL tarafından Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunca belirlenmiş olan güncel tarifedeki ücret talep edilecektir.  
 
KVKK Kanunu 11. Madde hükmü uyarınca kişisel veri sahiplerinin, BAŞAKŞEHİR 
PETROL’den talep edebileceği haklar aşağıda belirtilenlerden ibarettir: 
 

 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 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 

 
KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı 
kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği 
diğer yöntemlerle Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu henüz  
herhangi başkaca bir yöntem belirlemediği için KVKK kapsamındaki başvurunuzun KVKK 
Kanunu’nun amir hükmü gereği yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere yazılı olarak Şirket’e 
iletilmesi gerekmektedir.  
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve KVKK 
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu ve 
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi de belirterek 
Şirket’e iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde 
cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirket’e yapacağınız başvuruların, bir örneğini insan kaynakları 
veya muhasebe departmanından edilebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile; 
formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru 
formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile 
imzalanarak info@basaksehirpetrol.com.tr adresine, veya KVK Kanunu’nun belirleyeceği 
diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir. Başvuru formunu insan kaynakları veya muhasebe 
departmanına ulaşarak edinme imkanınızın mevcut olmaması durumunda başvuru formunu 
www.basaksehirpetrol.com.tr internet sitemizin KVKK bölümünde mevcut formu indirerek 
kullanabilmeniz ve başvuruyu yukarıda belirttiğimiz yöntemlerden birini kullanarak 
tamamlayabilmeniz de mümkündür. 
 


