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Çalışan adayı olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen  

sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri 

sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri 

kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. 

Bu metinde: Hastanemizde işe başlamak üzere ilgili pozisyona başvurmanız halinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz 

birebir görüşmeler esnasında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. Hastanemizce işe ve 

pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması 

esastır. Bu nedenle Hastanemize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya 

pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık 

bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz. 

Veri Sorumlusu Hakkında 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Özel Gebze 

Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Özel Yüzyıl Hastanesi” ya da ‘’Hastane’’ olarak ifade edilecektir) sizinle 

ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.  

İşlenecek Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı; 

İş Başvuru Süreci 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, İmza) 

Özlük Verisi (Sürücü Ehliyetinin Olup 

Olmadığı Bilgisi (Sınıf Bilgisi)) 

Mesleki Deneyim Verisi (İstenilen 

Pozisyon Bilgisi, İş Tecrübesi Bilgileri (İş 

Yeri Adı/Telefon/Pozisyon/İşe Giriş-Çıkış 

Tarihi)) 

Eğitim Verisi (Eğitim Bilgileri (Okul Adı/B 

ranş/ Mezuniyet Tarihi), Yabancı Dil 

Bilgisi, Aldığı Kurs ve Seminer Bilgileri) 

İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Telefon 

Numarası) 

Finans Verisi (Talep Ettiği Ücret Bilgisi) 

Askerlik Durum Verisi (Askerlik Görevini 

Tamamlayıp Tamamlamadığının Bilgisi) 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik 

Tedbirleri Verisi (Sabıka Kaydının Olup 

Olmadığı Bilgisi) 

 

Hastanemizin işe alım ve 

değerlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile 

işe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi; 

 

Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve 

açık pozisyona uygunluğunun 

değerlendirilmesi;  

 

Görüşme sonunda istihdamın 

gerçekleşmesi halinde iş 

sözleşmesinin akdedilmesi;  

 

Görüşme sonunda istihdamın 

gerçekleşmemesi durumunda, 

adayın açık rıza vermesi halinde 

ileride adayın uygun bir pozisyon için 

görüşmeye çağrılması;  

 

İlgili mevzuatın gereklerini ya da 

yetkili kurum veya kuruluşun 

taleplerinin karşılanması;  

 

Mülakat süreçlerinin organizasyonu 

ve değerlendirme yapılması;  

 

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun; 

 

5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’,  

 

5/2-ç)“Veri Sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirmesi”, 

 

5/2-f)“İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması”. 
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Başvurunun değerlendirilmesi ve 

başvuru sonucunun bildirilmesi;  

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi; 

 

Kamu kurum ve kuruluşların 

taleplerinin gereğinin yerine 

getirilmesi; 

 

Çalışan adayı tarafından iletilen 

bilgilerin doğruluğunun teyit 

edilmesi. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz; 

 Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin 

sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli 

makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya 

hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza, 

 Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Yüzyıl Hastanesi tarafından yapılan 

araştırmalar ve kontroller kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilere, 

 Talep edilmesi halinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına 

(Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) 

aktarılabilecektir.  

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin 

sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri  

Kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik ortamda özgeçmiş sunulması, ‘’İş 

Başvuru Formu’’ doldurulması, yüz yüze mülakat yapılan hallerde mülakat sırasında ve yapılan iş deneyim bilgileri 

kontrolleri ile Özel Yüzyıl Hastanesi tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ve gerçek 

kişilerden toplanacaktır. 

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek 

Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hastanemiz tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca 

uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok 
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edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini 

talep etme) haklarınız bulunmaktadır. 

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu 

haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.yuzyilhastanesi.com internet 

adresinde yer alan KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘‘Özel Gebze Hastanesi 

Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Cad. No:38 Gebze/Kocaeli’’ adresine (İletişim Numarası 0 262 

642 83 83) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk.gebze@yuzyilhastanesi.com 

e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu 

ozelgebzehastanesi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, 

yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.yuzyilhastanesi.com internet adresimizde 

yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla, 

Özel Gebze Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

İlgili Kişi  

Adı Soyadı : 

Tarih : 

İmza : 
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