
ERKİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ (“Company”) 

GENERAL DISCLOSURE LETTER 

FOR EMPLOYEE CANDIDATE  

This General Disclosure Letter (“Letter”) is 

drafted and provided for your information 

with the purpose of fulfilment of our 

Company’s obligation to inform as per the 

Law on Personal Data Protection Numbered 

6698 (“LPDP”) for the evaluation process of 

employee candidates as to their capabilit ies 

and convenience for relevant job position.   

According to Labor Law No 4857, article 419 

of Turkish Code of Obligations No 6098, 

Personal Data Protection Law No 6698 and 

relevant legislation; 

Methods, Legal Reasons and Purposes of 

Processing of Personal Data 

Your personal data is obtained through 

www.kariyer.net, www.linkedin.com, 

application you made via the carrier section 

of our Company’s website 

(http://www.erkim-ilac.com.tr/#career) and 

e-mails you sent, consulting firms, 

employee’s references and interview process 

are processed in written form or 

electronically for the purposes of constitut ion 

of employment contract, carrying out of 

evaluation process of capabilities and 

convenience.   

Your personal data obtained by the way of 

the methods given above are processed in 

accordance with the conditions of data 

processing regulated under article 5 and 

article 6 of the LPDP and pursuant to the 

general principles of protection legislation.  

Transfer of Personal Data  

Your personal data, within the scope of the 

evaluation of your ability and convenience, is 

transferred to the parties in cooperation with 

ERKİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) 

ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK  

AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni (“Metin”), çalışan 

adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişk in 

olarak uygunluk ve yetkinlikler inin 

değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) uyarınca, Şirketimizin aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla 

hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.  

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu m. 419, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 

mevzuata göre; 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, 

Hukuki Sebepleri ve Amaçları  

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile 

işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmes i 

süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına 

ilişkin olarak; www.kariyer. ne t, 

www.linkedin.com, Şirketimizin internet 

sayfasında yer alan “Kariyer” bölümü 

(http://www.erkim-ilac.com.tr/#career) 

aracılığıyla yaptığınız başvurula r,  

gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık 

şirketleri ve çalışan referansları kanalıyla 

mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek, 

elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmekted ir.  

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen 

kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları çerçevesinde ve kişisel veriler in 

korunması mevzuatının temel prensipler i 

doğrultusunda işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Paylaşımı 

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve 

yetkinliğinizin değerlendirilmes i 

kapsamında Şirketimizin iş birliği içinde 
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our Company, legally authorised public 

institutions and organizations and person, the 

person you provide in the context of 

realization of reference control by our 

Company and are processed within the limits 

of these purposes. 

Storage and Disposal of Personal Data  

Your personal data obtained during the hiring 

process are processed on the purpose of 

determining your competence to the job and 

will be stored electronically or in written 

form for maximum three (3) months on the 

purpose of re-evaluation for the same or 

similar job positions.  

Your personal data can be accessed only by 

the authorized person on the subject in our 

Company within the limits of the hiring 

purpose.  

Your personal data will be disposed of, 

within the end of the period given above 

pursuant to relevant provisions of the KVKK 

and “Regulation on Erasure, Destruction and 

Anonymization of Personal Data” and our 

Company Policies on this issue.  

As Data Subject, Your Rights  

If you, as data subject, carry out your request 

regarding the rights below in written form, 

the request shall be evaluated and concluded 

as soon as possible, in any case within 30 

(thirty) days.  

According to article 11 of the KVKK, as data 

subject, your rights are as follows;  

 to find out whether your personal data are 

processed or not,  

 to request all the information if your 

personal data are processed,  

 to find out the purpose of your data 

processing and whether this data is 

processed for intended purposes,  

olduğu taraflara, kanunen yetkili kamu 

kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans 

kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında 

referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecek 

ve sadece bu amaçla sınırlı olarak 

işlenecektir.  

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası  

İşe alım sürecinde toplanan kişisel veriler iniz 

Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe 

yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek 

ve en fazla üç (3) aylık süre için, aynı ve 

benzer iş pozisyonlarında değerlendiri lmek 

üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza 

edilecektir.  

Sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili 

kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak 

kaydıyla verilerinize erişebilecektir.   

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, 

kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili 

hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmelik” ve Şirket 

Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha 

edilecektir.  

Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen 

haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak 

iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün 

olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün 

içerisinde incelenerek sonuçlandırılacaktır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri 

sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:  

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini 

öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişk in 

bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve 

bunların amacına uygun kullanı lıp 

kullanılmadığını öğrenme, 



 to find out third parties to whom your 

personal data is transferred at home or 

abroad,  

 to request correction for your incorrect 

and/or inaccurate data, if any and to 

request notification of aforesaid 

corrections to third parties to whom 

personal data is transferred,  

 Despite being processed in accordance 

with the provisions of KVKK and other 

relevant legislation, to request deletion or 

destruction of your personal data in case 

the reasons requiring its processing 

disappear and to request the notificat ion 

of aforesaid corrections to third parties to 

whom personal data is transferred.  

 to object to the processing, exclusively by 

automatic means, of his personal data, 

which leads to an unfavorab le 

consequence for the data subject,  

 to request compensation for the damage 

arising from the unlawful processing of 

his personal data. 

 

If You Want to Contact us for Your Rights  

and Requests; 

Detailed information regarding how and/or in 

which methods your written applicat ions 

shall be delivered to our side are shown 

below.  

 In case of an application in person, the 

application in written form shall be 

delivered to Levazım Mah. Koru Sok. 

No:2 Zorlu Center Teras Evleri D Blok T-

3 Katı D:344 Beşiktaş/İstanbul by 

writing on the envelop that “Information 

Request regarding the Law on Personal 

Data Protection”. 

 In case of an application by sending 

notification through notary, formal 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler i 

öğrenme, 

 Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış 

işlenmiş olması hâlinde bunlar ın 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel veriler in 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmes ini 

isteme, 

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümler ine 

uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmes i 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız hâlinde zararlarınızın 

giderilmesini talep etme. 

Hak ve Talepleriniz için Bizimle İletişime  

Geçmek İsterseniz; 

Aşağıda, yazılı başvurularınızın ne şekilde 

ve/veya hangi kanallar ile tarafımıza 

ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgile r 

verilmektedir. 

 Şahsen başvuru yapılması halinde ,  

yazılı başvuru, Şirketin Levazım Mah. 

Koru Sok. No:2 Zorlu Center Teras 

Evleri D Blok T-3 Katı D:344 

Beşiktaş/İstanbul adresine, zarfın 

üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılması suretiyle yapılacaktır. 

 Noter kanalı ile tebligat gönderilmes i 

yoluyla başvuru yapılması halinde ,  



notification to be prepared by notary shall 

be sent to Company registered address, 

Levazım Mah. Koru Sok. No:2 Zorlu 

Center D Blok T-3 Katı D:344 

Beşiktaş/İstanbul by writing on the 

envelop “Information Request regarding 

the Law on Personal Data Protection” 

 In case of an application by sending to 

Registered Electronic Mail (“REM”) 

of the Company with the “secure 

electronic signature”; in this option, the 

application form in written shall be sent 

to the address of erkimilac@hs03.kep.tr 

by writing in the subject line of the e-mail 

“Information Request regarding the Law 

on Personal Data Protection”. 

Moreover, other methods that shall be 

approved by the Authority and our directions 

in this regard, will also be shared when 

announced.  

 

yazılı başvuru, Şirketin merkezi Levazım 

Mah. Koru Sok. No:2 Zorlu Center D 

Blok T-3 Katı D:344 Beşiktaş/İstanbul 

adresine, zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmas ı 

suretiyle yapılacaktır. 

 Başvurunun güvenli elektronik imza 

kullanılarak Şirket’in Kayıtlı 

Elektronik Posta (“KEP”) adresine  

gönderilmesi halinde; bu seçenekte 

yazılı başvuru, erkimilac@hs03.kep. tr 

adresine, e-postanın konu bölümüne 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Bilgi Talebi” yazılması suretiyle 

tarafımıza gönderilecektir. 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer 

yöntemler ve buna ilişkin direktiflerimiz, 

yöntemlerin duyurulması akabinde ayrıca 

paylaşılacaktır.  
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