
ASLAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL 
VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

(“Aydınlatma Metni”) 
 

 
1. VERİ SORUMLUSU 
 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla merkezi Aydınlı Mahallesi, İstanbul Anadolu Yakası 

Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, 5. Sokak No:1 Tuzla/İstanbul adresinde mukim Aslar 

Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bektaş Metal San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) 

tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

 
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI    
 
Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından iş başvurusunda bulunan Çalışan 

Adaylarının kişisel verileri, Çalışan Adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık 

pozisyona uygunluğunu değerlendirme, gerektiği takdirde, Çalışan Adayının ilettiği bilgilerin 

doğruluğunun kontrolünü yapma veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında 

araştırma yapma, başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçme veya 

uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime 

geçme, uygun olabilecek diğer şirketlere yönlendirme yapma, herhangi bir mevzuatın gereklerini 

ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılama, şirket genelinde personel temin 

süreçlerini geliştirme ve iyileştirme, şirketimiz ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması 

ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.  

 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM 
AMAÇLARI    
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. 

Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından 

Amaçlar kapsamında Şirket yetkililerimize, kanunen yetkili kamu/ özel kurumlara 

aktarılabilecektir. 

 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 
 
Kişisel verileriniz, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla, 

Çalışan Adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları 

özgeçmişler aracılığıyla, istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, video konferans, 

telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, Çalışan 

Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile 

Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında, uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları 

incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri aracılığıyla 

toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen sözleşmenin 

kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) 

kapsamında toplanabilmektedir.  



 
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN 
HAKLARINIZ  
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz. 

 

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

info@aslarpres.com e-posta adresine yazılı ve imzalı olarak veya İAYOSB Gazi Bulvarı, 5. Sk. 

No:1 Tuzla/İstanbul veya Çerkeşli O.S.B Mahallesi İmes 10.cadde No:24 Dilovası/Kocaeli 

adresinden ulaşabileceğiniz Aslar Pres Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize 

iletebilirsiniz.  

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 

edilebilecektir.  
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