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Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni 

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

(“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak 

bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere bu metin hazırlanmıştır. 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Sisoft Sağlık Bilgi 

Sistemleri Limited Şirketi (“Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu 

sıfatıyla, siz çalışan adaylarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında;  

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 

• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, 

• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 

işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın 

izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz 

Kimlik Verisi Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, 

doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, uyruk 

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlığınıza ilişkin bilgiler, engelli olma durumu, 

sigara kullanımı 

Eğitim Verisi Öğrenim durumu, eğitim bilgileri (okul ismi, dönem 

bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileri, 

eğitim ve beceriler, katıldığınız seminer ve kurslar, 

sertifika bilgileri, bilgisayar bilgileri 
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İş Deneyimi Verisi Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, 

iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu 

dönemler, iş tanımı, ücret) 

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Güvenlik kamerası kayıtları 

Diğer Yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, firma 

içerisindeki hedefleri, çalışmak istediğiniz 

birim/pozisyon, seyahat engeli, askerlik durumu, 

referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, 

unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine 

eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları, 

telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat 

yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen 

bilgilerin kayıtları 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının 

başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için 

gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve yeni personel istihdam edilmesi, 

adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, pozisyonla ne kadar uyumlu 

olduğunun doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi amaçları 

başta olmak üzere; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya 

icra edilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik 

güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) 

işlenebilecektir. 

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, 

https://www.sisoft.com.tr/tr/ adresinde yer alan Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz. 
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4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun 

olarak veri sorumlusu sıfatıyla Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri tarafından tutulmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler hukuki 

uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk 

kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri tarafından 

Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve 

yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; www.kariyer.net, 

www.yenibiris.com aracılığıyla yaptığınız başvurular, e-posta, fax veya benzeri yöntemler ile 

ulaştırmış olduğunuz özgeçmişleriniz ile istihdam, danışmanlık şirketleri, İŞKUR, çalışan 

referansları kanalıyla ve mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek, elektronik ve fiziki ortamlarda 

işlenmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; bu metnin (3) numaralı maddesinde belirtilen 

amaçları ve süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek 

sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir 

biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen 

ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların 

varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

Siz değerli çalışanlarımız, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.sisoft.com.tr/tr/ adresindeki formu 

doldurup imzalayarak, iletebilirsiniz. Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri, talebin niteliğine göre, talebi en 

kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca 

bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen 

tarifedeki ücret alınacaktır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
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c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi 

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, 

kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili 

birimine bildirebilirsiniz. 


