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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 
 Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi (“Pargesoft”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem 
doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na 
uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla Pargesoft tarafından 
toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 
10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca 
şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesinin yanı sıra şirketimizin şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uyum amacıyla 
da hazırlanmıştır. 
İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara 
istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; 
“kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya 
da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 
İlgili Kişi: Kişisel verileriniz Pargesoft tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle tarafımızdan Çalışan Adayı olarak 
tanımlanmakta ve Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. 
Veri Sorumlusu : Sizinle ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan (“Pargesoft”) Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret A.Ş. veri sorumlusudur. 
Posta Adresi : Ihlamurkuyu Mh. Gümüşsuyu Cd. Meral Plaza No:5/9 Ümraniye 34771 – İstanbul”  
 e-posta Adresi : kvkk@pargesoft.com 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ 
KİŞİSEL VERİLER İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEP 
Özgeçmişiniz içerisinde yer alan ad/soyad, adres, 
doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik 
posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş 

deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığınız 
seminer, referanslarınız, konferans ve sertifika 

programları ve sizi tanıtan her türlü bilgi ve belge 

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, 
sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak 

benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye 
alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 

ve Pargesoft’un uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesi amaçları 

Açık Rızanıza 
İstinaden 

KVKK Md.5/1 

 
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında 
Şirketin iş birliği içinde olduğu taraflara, Şirket veya Şirket adına hizmet sağlayan taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu 
kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere 
aktarılabilecektir. 
 
1.Maddede belirtilen verileriniz Microsoft Dynamics 365 CRM sisteminde, Microsoft Azure Bulut Sunucuları, 
Microsoft Office 365 E-posta bulut sunucuları, Microsoft Share Point Bulut Sunucularında tutulması sebebiyle açık 
rızanıza istinaden yurtdışına aktarılmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK Mad. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız 
aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. 
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde 
kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.  
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi 
bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. 
3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ  
Kişisel verileriniz, Pargesoft’un insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve 
bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve açık rıza hukuki sebebine dayanılarak toplanan kişisel 
verileriniz ; 

 İş başvuru formları (yazılı ve web) aracılığı ile,   
 İlgili kişilerin Pargesoft’a mail, kargo ya da referansları aracılığı ile gönderdikleri özgeçmişleri ile,  
 Yüz yüze yapılan iş başvuru görüşmeleri aracılığı ile,  
 Kariyer siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile,   
 İlgili kişi tarafından Pargesoft’a verilen özgeçmişe ait bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi için yapılacak olan kontroller 

aracılığı ile,   
 İşe uygunluğunun netleştirilmesi amacı ile yapılan ve kişilik özelliklerini tespit eden başvuru öncesi testler aracılığı ile 

toplanmaktadır.  
4. HAKLARINIZ 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle1Pargesoft’a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin 
bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp 
kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
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kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer 
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel 
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  
Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların 
bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini 
veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü 
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. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde 
belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 
talebinizi Pargesoft’un https://www.pargesoft.com.tr/tr/pargesoft-kvkk-politikasi/  alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını   
Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi’ne  
İstanbul Ticaret Odası 571453  
Ihlamurkuyu Mah. Gümüşsuyu Cad. Meral Plaza No:5/9 Ümraniye 34771 – İstanbul  
Tel: +90(216) 575 6070 | Faks: +90 (216) 573 24 06  

a. adresine bizzat elden iletebilir,   
b. Noter kanalıyla gönderebilir  
c. parge@hs01.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir  
d. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir eposta adresi bildirilmiş ve Pargesoft sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı 

bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@pargesoft.com adresine de başvuru formunu 
iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Pargesoft tarafından ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Pargesoft için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi 
gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda 
hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Pargesoft tarafından bu konuda detaylı 
olarak bilgilendirildim.  
Adayın   Adı-Soyadı:         Tarih:   İmzası:    
 
 

PARGE YAZILIM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI 

İşbu Açık Rıza metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metninde detaylı 
olarak açıklanan hususlar kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik ilgili kişinin açık rızasının alınmasına ilişkin 
hazırlanmıştır. Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi tarafından aydınlatma metninde de belirtilen kişisel verilerinizin 
işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir. Bu verilerin işlenmesi tamamen özgür iradenize bağlı olup, rıza göstermemeniz 
halinde herhangi bir olumsuzluk oluşmayacaktır. Açık rıza verdikten sonra da işbu rızanızı geri alabilirsiniz. 
1-Bu kişisel veriler özgeçmişinizde yer alan ad/soyad, adres, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, 
öğrenim durumu, eğitim bilgileri, referanslarınız, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığınız seminer, konferans ve sertifika 
programları, sizi tanıtan diğer bilgiler, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referansların aranması sonucunda elde edilen bilgiler, 
özgeçmişinizde bunların dışında sizin verdiğiniz ek bilgiler, mülakat ve iş görüşmeleri sırasında işe alım yöneticileri veya insan 
kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlardır. 
2-Aydınlatma Metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle toplanan genel 
nitelikli kişisel verilerim ile başvuru sürecinde iletmiş olduğum sağlık verilerimin başta işverene yapmış olduğum iş başvurusunun 
değerlendirilmesi olmak üzere Aydınlatma Metninde detaylı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine özgür iradem 
ile ve açıkça 
Rıza gösteriyorum                                                   Rıza göstermiyorum   

3-Bu verileriniz, özgeçmişinizde gösterdiğiniz referanslara, Pargesoft’un belirlediği referanslara, grup şirketlerimize, 
iştiraklerimize, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, talep olması halinde kamu 
kurumlarına faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında kamu kuruluşları ve mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara 
mevzuat hükümleri dikkate alınarak aktarılabilecektir. İşbu Açık Rıza metninin 2.maddesinde belirtilen verilerimin yukarıda 
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belirtilen kişilere, kurumlara ve Şirket’in grup şirketlerine, iş ortaklarına veya Şirket’le aynı sektörlerde faaliyet gösteren bağlantılı 
şirketlere de aktarılmasını ve başvurumun bu şirketler tarafından da değerlendirilmesine özgür iradem ile ve açıkça 

Rıza gösteriyorum                                                   Rıza göstermiyorum   

4-Tarafıma KVKK md.10 uyarınca yapılan bilgilendirmeye binaen, iş başvuru formumda, özgeçmişimde, yapılan mülakatlarda 
tarafımca verilen bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmak üzere iş başvurusu sürecinde Şirkete ilettiğim her türlü bilgi ile 
başvurmuş olduğum pozisyon için değerlendirilmesi amacıyla hakkımda 3.kişilerden elde edilen bilgilerin saklanmasına ve beceri 
ve yetkinliklerime uygun bir pozisyon açılması halinde tarafımla iletişime geçilmesine özgür iradem ile ve açıkça  

Rıza gösteriyorum                                                   Rıza göstermiyorum   

Adayın   Adı-Soyadı:         Tarih:   İmzası:    
 

 
PARGE YAZILIM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI YURTDIŞINA VERİ AKTARIM İÇİN AÇIK RIZA BEYANI 

İşbu Açık Rıza metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metninde 
detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik ilgili kişinin açık rızasının 
alınmasına ilişkin hazırlanmıştır. Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi (Pargesoft) tarafından aydınlatma 
metninde belirtilen kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması için açık rızanız gerekmektedir. Bu verilerin yurtdışına 
aktarılması tamamen özgür iradenize bağlı olup, rıza göstermemeniz halinde herhangi bir olumsuzluk oluşmayacaktır. 
Açık rıza verdikten sonra da işbu rızanızı geri alabilirsiniz. 

Aydınlatma Metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle toplanan 
kişisel verilerimin Aydınlatma metninde detaylı olarak belirtilen amaçlar doğrultusunda Microsoft Azure Bulut 
Sunucuları, Microsoft Office 365 E-posta bulut sunucuları, Microsoft Share Point Bulut Sunucularında tutulması 
sebebiyle yurtdışına aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça 

Rıza gösteriyorum                                                    Rıza göstermiyorum   

Adayın   Adı-Soyadı:         Tarih:   İmzası:    

 

 
 

Çalışan Adayı Referans KVKK Taahhütnamesi 

"Özgeçmişimde yer alan referanslarımı Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketine işe alım süreci kapsamında kişisel 
verilerini verdiğim konusunda bilgilendirdiğimi, gerekli aydınlatmaları ve KVKK kapsamında tüm yükümlülüklerimi yerime 
getirdiğimi, referanslarımın her türlü kişisel verisi bakımından veri sorumlusu olduğumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında tüm sorumluluğun tarafımda olduğumu, referanslarımın Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi’ne veya 
yetkili mercilere başvurusu, şikayeti nedeni ile Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi’nin uğrayacağı tüm zararları 
tazmin edeceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.” 

Adayın   Adı-Soyadı:         Tarih:   İmzası:    
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