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 Türkiye’de kurulu, Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Caddesi No:2-4 06935 
Sincan /ANKARA adresinde faaliyet gösteren, 0363002289300017 Mersis No’lu, 
Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü 3630178028 No ile vergi mükellefi olan Şirketimiz 
ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş., ( bundan sonra “ERKUNT TRAKTÖR” olarak 
anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, Siz çalışan adaylarımız ile iş ilişkimiz 
dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç 
ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle 
kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, 
depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel 
verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı 
üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu’ nda (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde 
işlenebileceğini bildiririz; 

 Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda;, 

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü şekilde, 

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve 
en güncel halini koruyarak, 

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden 
düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar 
ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere 
aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair 
şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

• Kimlik verisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı 
gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri 
no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, 
vukuatlı nüfus cüzdanı örneği). 

• İletişim verisi: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız 
• Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, 

yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar 
bilgisi, sınav bilgisi 

• Nitelikli Kişisel veri : İş Başvuru formunda belirtmeniz koşuluyla, ırk, etnik 
köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve 
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri 

• Fiziksel mekan Güvenlik Bilgisi verisi : Şirketimizin faaliyet gösterdiği fiziksel 
mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve 
belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, kart basma kayıtları, 
parmak izi kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.). 



• İş deneyim verisi; İş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri 
(firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı) 

• Görsel ve işitsel veri; Fotoğraf ve ses kayıtları 
• Web sitesi/Uygulama kullanım verileri : Başvuru tarihi, siteye login olma 

sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, 
çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, son login tarihi, son mesaj tarihi, web 
sitemizi kullanma bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, 
Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model) 

• Diğer veriler; Yetkinlikler, hobi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans 
bilgileri (referans olan kişinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve 
varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil 
ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları,  

Söz konusu verileriniz sistemimizde 10 (on) yıl saklanacaktır. 

Burada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak 
doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine 
kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz 
durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

• Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki istihdam 
hizmeti sözleşmesinin, Şirket’e başvuruyorsanız aramızda kurulabilecek iş 
akdinin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel 
verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz ve internet 
ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. 

• Şirket’in size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmaya yönelik meşru 
menfaati gereği telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları 
aracılığıyla topluyoruz. 

Şirketimizin web sitelerini daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği 
Çerez Politikamız’ da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler 
vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu 
Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

• İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek olmak amacıyla,  

• Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek 
amacıyla, 

• Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak amacıyla, 
• Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel 

nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi, grup 
şirketlerimizle Mahindra Grubu ve/veya yurt dışı merkezli işveren(ler) le 
paylaşmak amaçlarıyla işlenmektedir.  



Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, 
telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın 
alınması sizin sorumluluğunuzdadır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ? 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere 
aktarabilmekteyiz. Özellikle başvurunuzda belirttiğiniz hususlar, öncelikle Grup şirketi 
olduğumuz Mahindra Firması veya grup şirketleriyle paylaşılabilmektedir. Şirketimiz 
işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK 
firmaları, danışmanlar vb.), özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere 
özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi tedarikçilere 
aktarılabiliyoruz. 

HAKLARINIZ NELERDİR? 

 KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, 
kişisel verileriniz ile ilgili; 

• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, 
buna ilişkin bilgi talep etmek, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığı öğrenmek, 

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere 
aktarıldığını öğrenmek, 

• Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin 
aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme 
haklarınız vardır. 

 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde 
verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) 
ERKUNT TRAKTÖR’den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya 
aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep 
edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu 
somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz 
imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

 Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda, yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha 
önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak 
suretiyle Şirketimize başvurabilirsiniz.  
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