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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. (“FYZOO” veya 
“Şirket”), iş başvurunuz kapsamında birtakım kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verilerinizin önemli 
bir kısmı KVKK’da yer alan istisnalar çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma 
yükümlülüğü Şirket tarafından yerine getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bulabileceğiniz Kişisel Verileriniz, 
özel nitelikli kişisel veri arz etmeleri sebebiyle, bu verilerin işlenmesi için yürürlükteki mevzuat uyarınca, 
Şirketimiz tarafından açık rıza alınması gerekmektedir.  

Özel Nitelikli Kişisel 
Veriler: 

Sağlık verileriniz (işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık raporları, istirahat 
sağlık raporları, hastalık sağlık raporları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
işlenmesi zorunlu bulunan sağlık verileri, kimlik belgelerinde yer alan sağlık 
verileri, kan grubu, mevzuat uyarınca pozisyonunuza göre toplamamız 
gereken sağlık testleri ya da kan grubu gibi diğer sağlık verileri); adli sicil 
kaydı, sabıka ve hükümlülük verileriniz; özgeçmişinizde yazması halinde 
dernek, vakıf ve sendika üyelikleriniz; görsel ve işitsel kayıtlarınız. 

İşlenme Amaçları: İşyeri kurallarının uygulanması, idari ve özlük işlerinin yürütülebilmesi, işyeri 
güvenliğinin sağlanması, çalışan adayıyla iletişime geçilmesi, muhasebe ve 
finans işlerinin yürütülmesi, kanuni başvuru ve bildirimlerin yapılabilmesi, 
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum 
sağlanması, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması. 

Aktarım Durumu: Kamu kurum ve kuruluşları; e-posta sağlama hizmeti, bulut yönetim depolama 
hizmeti, veri tabanı hizmetleri gibi hizmet ve danışmanlık alınan kişiler ile veri 
güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak 
paylaşılmaktadır. 

İş başvurum kapsamında paylaştığım özel nitelikli kişisel verilerimin Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından işlenmesini ve işbu metinde 
belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasını onaylıyorum.  

 

 

 

Referans Taahhüdü 

 Özgeçmişimde referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime 
geçilebileceğini, kişisel verilerimin referans olarak belirttiğim kişiler tarafından Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli 
bilgilendirmeyi yaptığımı ve gerekli olması durumunda izinleri aldığımı, bu husustaki tüm sorumluluğun 
şahsıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 
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