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TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. REFERANS KİŞİLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL 

VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Türkiye Emlak Katılım 

Bankası A.Ş. (Emlak Katılım), veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek, 

saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek, 

sınıflandırılabilecektir. 

Bankamıza iş başvurusunda bulunan aday tarafından bildirilen adınız soyadınız, iletişim 

bilgileriniz, çalıştığınız şirket/kuruma ilişkin bilgiler “kişisel veri” kapsamında olduğundan; 

personel adayı ile Bankamız arasında kurulabilecek iş sözleşmesi ve işveren-işçi ilişkisinin 

tesis edilebilmesine bağlı değerlendirmelerde bulunabilmek için tarafınızca sahip olunan 

bilgilerin edinilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamız 

tarafından işlenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız, bilgilendirme amaçlı olarak 

aşağıda özetlenmiştir. 

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, mesleki deneyim, işitsel kayıtlar ve eğitim seviyesi 

bilgileriniz de dâhil olmak üzere yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz;  

1.1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Bankamızın 

meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine ilişkin 

olarak; 

 

o İş faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi, 

o İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya yürütülmesi, 

o Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi, 

İşlenmektedir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

Kişisel verileriniz; başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer yasalar ve ilgili 

mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim 

edilen bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız 

bildirimlerle, Genel Müdürlük birimlerimiz, internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla, aday 

personel işlemleri ve ihtiyaçlarına uygun olmak üzere yazılı veya sözlü olarak toplanabilecektir.  

Bu verileriniz elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, dijital kanallar ve 

benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi aday personel kariyer başvuruları ile 

otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Bankamıza doğrudan fiziki olarak sunulan aday 

personel özgeçmişi gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI 

İşlenen kişisel verileriniz Bankamız bünyesi dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa 

aktarılmamaktadır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında Bankamıza başvurarak;  

o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

o Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, 
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o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

o Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

o 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

o Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde 

bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, 

o İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

o Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

6698 sayılı KVKK‘nun 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için, kimliğinizi ve talebinizi 

içeren dilekçenizi en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros Mah. 

Begonya Sok. No: 9A/1 Ataşehir/İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta 

adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakkatilim.com.tr ya da 

turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi 

halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır. 
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