
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU 

İZİN KONUSU: 
 

Bu açık rıza formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek 

kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, saklanması ve paylaşımı kapsamında üye aydınlatma 

formu ile birlikte Veri sorumlusu sıfatına haiz Beylikdüzü Belediyesinin istihdam sağlamak 

amacıyla kurduğu Beykam Beylikdüzü Kariyer Merkezindeki profilinizdeki verileriniz 

üzerinde yaptığınız değişiklikler sebebi ile aydınlatma metninde belirttiğimiz özel nitelikli 

kişisel verilerinizin (özgeçmişlerinizde yer vermeniz halinde her türlü siyasi parti veya vakıf 

üyelikleri, sabıka durumunuz, Dini veya felsefi görüşünüz, etnik kökeniniz veyahut ırkınız. 

Sağlığınıza ilişkin boyunuz kilonuz kan grubunuz engel durumunuz vb. sağlığa ilişkin kişisel 

veriler.) hukuka uygun saklanması için hazırlanmıştır. Anılan Kanun kapsamında özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası veya Kanun'un 6. 

maddelerinde yer alan diğer işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olması 

gerekmektedir.  

 

Veri sorumlusu sıfatına haiz Beylikdüzü ve Beylikdüzü Belediye’sinin istihdam sağlamak 

amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi olarak mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini 

yerine getirmek; kendisinin ile veri sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru 

menfaatlerini korumalarını teminen veri sahibinin kişisel verilerini elde etmek, 

değerlendirmek, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel ve Özel 

nitelikli veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Beylikdüzü 

Belediye’sinin istihdam sağlamak amacıyla kurduğu Beykam Kariyer Merkezi’nin kişisel 

verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetine uygun olarak Belediyecilik faaliyetlerimizi yerine 

getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur.  

 

Kişisel verileriniz, yurt içinde profilinizi veya özgeçmişinizi görüntüleyen işverenler ve işe 

alım süreçlerini yürütmek için sitemize üye firmaların ve üçüncü kişilerin tedarikçilerle 

anlaşması halinde (İK firmaları vb.) özgeçmişiniz ve kişisel verilerinizi de 3üncü kişiler ile 

paylaşılacak olup kanunda öngörüldüğü kadar muhafaza edilecektir.  

 

İşbu metnin oluşturulmasının temel sebebi veri sorumlusu Beylikdüzü Belediye’sinin 

istihdam sağlamak amacıyla kurduğu Beykam Kariyer Merkezi’ne yapmış olduğunuz 

üyelik olup Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma Metni bu sebeple onaylarınıza sunulmuştur  
 

Kişisel veriler, iş başvurusu sebebi ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için 

kayıt altına alınmakta olup sözleşmese yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak 

ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.  

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde çerçevesinde, kişisel verilerimin 

işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Beylikdüzü Belediyesi ve Beykam 

Kariyer merkezin 'den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip 

işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri 

güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı 

tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim. 

 



Yukarıda belirtilen sebeplerle Beylikdüzü Belediye’sinin istihdam sağlamak amacıyla 

kurduğu Beykam Kariyer merkezi tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ve bağımlılarıma 

ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak : 

 

•Kişisel verilerim ve bunlara ilişkin belgelerin Beylikdüzü Belediye’sinin istihdam sağlamak 

amacıyla kurduğu Beykam Kariyer Merkezi veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu 

sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, 

 

• Üyelik sürecinin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, 

 

• Yasal Yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür 

iradem ile onay veririm. 

 

ONAY: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, 

okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli 

kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar 

muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde müdürlüğünüzün 

birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya 

Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, da dâhil 

olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında 

tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay 

veriyorum 

 


