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TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI 

 

 
İşbu Açık Rıza metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Kurum) 

tarafından ilgili kişilerden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, 

işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin açık rızalarının alınması amacıyla düzenlenmiştir. Aydınlatma 

metni, Kurumun “https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/kvkk/” uzantılı resmi web sitesinde 

yayınlanmaktadır. 

 
Kurum tarafından, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan 

Aydınlatma Metni çerçevesinde; 

 
Kişisel verilerin, Veri Sorumlusu sıfatıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü veya gerekli 

güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; işsizliğin 

azaltılması, istihdamın arttırılması, kapsayıcı istihdam politikalarının geliştirilmesi, etkin bir iş 

gücü piyasası oluşturulması ve piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip bu doğrultuda işgücü arz ve 

talebinin eşleştirilmesi, istihdama erişiminin kolaylaştırılması, işsizlikle mücadelede etkin 

tedbirlerin geliştirilmesi, işgücünün mesleki beceri ve tecrübesinin geliştirilmesine katkı 

sunulması, istihdam edilebilirliğin arttırılması, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlanması, 

istihdama ilişkin tedbirlerin sosyal diyalog içerisinde geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, bu 

hizmetlerin yazılı ve görsel araçlarla tanıtımının sağlanması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı 

olarak kişisel verilerimin; Kanunun 4 üncü maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde 

işlenebileceği; elde edileceği, kaydedileceği, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya 

elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceği, mevzuata uygun biçimde 

açıklanabileceği ve aktarılabileceği hususları tarafımın bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda; 

 
 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. 

kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi 

bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK 

numarası, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler, 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan 

kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve 

güvenlik noktasında alınan kayıtlar, 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera 

kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri 

içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, 
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 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veriler, 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; Kuruma yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve 

değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, 

 

 
olmak üzere; Kurum nezdinde paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri 

içeren “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Açık Rıza Beyanı”nın tarafımca incelenmiş olduğunu, söz konusu metne onay 

vererek açık rıza metni kapsamında yer alan bilgilere ilişkin Kurum tarafından tarafıma gerekli 

aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın 

kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederi m. 

 
Onay Veriyorum1 

 
TC Kimlik No2: 

Adı Soyadı: 

İmza 

Tarih: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dijital ortam için kullanılacak 
2 Hizmet Merkezi/Hizmet Noktasında Kullanılacak 


