
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA BEYANI 

 

LEGAL DISCLOSURE ABOUT  
THE PROTECTION OF PERSONAL DATA 

Şirketimiz Hakkında 

 

SF İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret 

A.Ş. (“SF İnsan Kaynakları” veya “Şirket”) Türkiye’de 

887586 ticaret sicil numarası ile kurulmuş, kayıtlı adresi 

Teşvikiye Cad. Harbiye Mah. İkbal İş Merkezi, No:17 

Kat:1 Daire:4-7 Harbiye 34365 Şişli, İstanbul, Türkiye 

olan, yönetici arama, geçici yönetim, insan kaynakları 

çözümleri, araştırma, performans yönetim programları, 

yönetim kurulu çözümleri ve işe alım süreçlerine dışarıdan 

destek sağlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere genel olarak yönetim danışmanlığı (“Hizmetler”) 

sektöründe hizmet sunan bir şirkettir. 

 

Şirketimiz, uluslararası bir grubun parçası olup, 

hisselerinin tamamı 606426 sicil numarası ile İrlanda’da 

kurulmuş, kayıtlı adresi 2nd Floor, 1 Grant’s Row, Mount 

Street Lower, Dublin 2, İrlanda olan SpenglerFox Group 

Limited (“SFG”) tarafından edinilmiştir. SFG haricinde, 

SFG'nin Fransa ve Yunanistan'da iki adet franchise’ı 

(“Franchiselar”) bulunmaktadır. SFG'nin, SFG'den 

bağımsız olarak çalışan bir takım küresel ortakları 

(“Küresel Ortakları”) ve ortaklıkları (“Ortaklıklar”) 

vardır.  

About our Company 

 

SF İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret 

A.Ş. (“SF İnsan Kaynakları” or “Company”) is a 

company incorporated in Turkey, registered with 

commercial registry number 887586 and having a 

registered office at Tesvikiye Cad. Harbiye Mah. Ikbal Is 

Merkezi, No:17 Kat:1 Daire:4-7 Harbiye 34365 Sisli, 

Istanbul, Turkey, providing services which include but are 

not limited to executive search, interim management, 

human capital solutions, research, time to perform, board 

solutions and recruitment processing outsourcing (the 

“Services”).  

 

Our Company is a part of an international group and its 

shares are fully owned by SpenglerFox Group Limited 

(“SFG”) which is a private company limited by shares 

incorporated in Ireland with company number 606426 and 

having a registered office at 2nd Floor, 1 Grant’s Row, 

Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland. Outside of the 

SFG, the SFG has two franchises located in France and 

Greece (the “Franchises”). The SFG also has a number of 

global alliances (the “Global Alliances”) and partnerships 

(the “Partnerships”) which operate independently from 

the SFG. 

 
İşbu Aydınlatma Beyanı Hakkında 

 

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca 

işbu Aydınlatma Beyanı ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla 

kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve kişisel verilerinize 

ilişkin ne gibi yasal haklara sahip olduğunuz ile ilgili 

bilgilendirmek isteriz. 

 

About this Legal Disclosure 

 

With this Legal Disclosure, we would like to inform you, 

about how we process your personal data as a data 

controller and what are your legal rights in relation to your 

personal data pursuant to Article 10 of the Law on the 

Protection of Personal Data dated 24 March 2016 and 

numbered 6698 (hereafter referred to as “KVKK”). 

Gizlilik Politikamız Hakkında 

 

Kişisel verilerinizin mahremiyeti hususundaki haklarınıza 

saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin işlenmesi ilişkin 

sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Kişisel verileri 

gereksiz yere toplamıyoruz veya işlemiyoruz. 

 

Şirketimizin Avrupa Birliğine üye İrlanda’da kurulu 

SFG’nin bir parçası olmasından ötürü, KVKK haricinde, 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679 

(“GDPR”) hükümlerini uyarınca da kişisel verilerinize 

ilişkin politikalarımızı belirlemiş bulunmaktayız.  

 

 

Her ne kadar KVKK ve GDPR benzer hükümler içeriyor 

ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin benzer tedbirler 

öngörüyor olsa da, ilgili hükümlerin yorumlanmasında ve 

uygulanmasında bazı farklılıklar olabileceğinin 

farkındayız. Bu nedenle, KVKK, GDPR’dan daha katı 

veya farklı nitelikteki tedbirlerin uygulanmasını şart 

koşmadıkça, gizlilik politikamızda (“Gizlilik 

About our Privacy Policy 

 

We respect your right to privacy and take seriously our 

responsibilities in relation to the processing of personal 

data. We do not collect or process personal data 

unnecessarily. 

 

Given that our Company is a part of SFG, a company 

incorporated in the European Union member Ireland, in 

addition to the provisions of KVKK, we also complywith 

the provisions of the General Data Protection Regulation 

(EU) 2016/679 ("GDPR") while determining our personal 

data policy. 

 

Although KVKK and GDPR contains similar provisions 

and envisages similar set of measures in relation to the 

protection of personal data, we are aware that there might 

be certain differences in the interpretation of law and its 

implementation. For this reason, unless KVKK requires us 

to adopt measures of stricter or different nature than those 



Politikamız”) detaylı biçimde açıklanan usul ve esasları 

takip edeceğiz.  

 

Bu nedenle, Şirket'e ait internet sitesinde herhangi bir 

işlem yapmadan önce, işbu Aydınlatma Beyanı ile birlikte 

ayrıca, internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamızı da 

okumanızı rica ederiz. 

  

of GDPR, we will follow the principles and procedures 

explained in detail in our privacy policy (the “Policy”). 

 

Therefore, before taking any action on Company's website, 

we would like you to please read our Privacy Policy also 

found on our website together with this Legal Disclosure.  

Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 

 

Sizinle farklı bir anlaşma içerisinde olmadığımız takdirde, 

gerek KVKK gerekse GDPR kapsamında bize sağladığınız 

kişisel verilerin “veri sorumlusu” ve işbu kişisel verilerin 

“veri işleyicisi” olarak hareket edeceğiz. Çalışanlarımız, 

müşterilerimiz ve adaylarımız tarafından bize sunulan 

kişisel verileri denetlediğimizden dolayı, “veri sorumlusu” 

sıfatına sahibiz ve söz konusu kişisel verilerin işlenme 

amaç ve araçlarına karar vermekteyiz. Kişisel verilerinizi, 

Küresel İttifaklarımız ve Ortaklıklarımız adına, herhangi 

bir belirli yönlendirme ve/veya görevlendirme bağlamında 

işlediğimizde, bunu veri işleyicisi olarak yaparız.  

 

Kişisel verileriniz, KVKK hükümleri uyarınca, SF İnsan 

Kaynakları tarafından veri sorumlusu sıfatı ile aşağıda 

açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecek, 

kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere 

açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve 

KVKK’da belirtilen tüm şekillerde işlenebilecektir.  

 

Data Controller and  

Processing of Your Personal Data 

Unless we have entered into a different arrangement with 

you, we are both what’s known under KVKK and GDPR 

as the “controller” of the personal data you provide to us 

and the “processor” of personal data. We are a “controller” 

as we control personal data provided to us by our 

employees, clients and candidates and we decide on the 

purpose and means of processing this personal data. Where 

we process your personal data on behalf of our Global 

Alliances and Partnerships in relation to any particular 

referrals and/or assignments, we do so as a processor. 

 

 

Your personal data, in accordance with the provisions of 

KVKK and within the framework of our Privacy Policy, 

can be registered, processed, recorded, stored, updated and 

when permitted by the applicable legislation can also be 

disclosed to 3rd parties, transferred, classified and handled 

in all forms as stated under KVKK. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

 

Şirketimize sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri 

sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından, KVKK’nın 5. ve 

6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak 

işlenecektir: 

 

 (Yukarıda tanımlanmış) Hizmetleri sağlamak; 

 Sorularınıza cevap vermek ve Hizmetlerimiz ile ilgili 

olarak sizden talep ettiğiniz bilgileri sağlamak; 

 Sitemizde Hizmetler ile ilgili olarak online hesap 

kurulumu, yönetimi ve erişimi sağlamak; 

 Hizmetlerimiz veya Gizlilik Politikamız ile ilgili 

değişiklikleri size bildirmek de dahil olmak üzere, 

sizinle olan ilişkimizi yönetmek; 

 Size sunduğumuz hizmetler ile ilgili bilgi sağlamak; 

 Tarafımıza bu hususta rıza gösterilmesi halinde, sizi 

ilgilendirebileceğini düşündüğümüz diğer hizmetler 

hakkında size bilgi vermek; 

 İçeriğin sizin ve bilgisayarınız veya cihazınız için en 

etkili şekilde sunulmasını sağlamak; 

 Sitemizi, pazarlama, müşteri ilişkileri ve 

deneyimlerimizi iyileştirmek veya optimize etmek 

için veri analizini kullanmak; 

 Reklamın etkinliğini ölçmek ya da anlamak için, size 

ve diğerlerine hizmet vermekteyiz ve uygun olan 

yerlerde size uygun reklamları vermekteyiz; 

Purpose of Processing Your Personal Data 

 

The Personal Data you have provided to us, will be used 

by our Company as the data controller, subject to the 

personal data processing requirements and purposes set 

out in the Articles 5 and 6 of KVKK and limited to the 

following purposes: 

 

 To provide the (aforementioned) Services; 

 To respond to your queries and to provide you with 

the information you request from us in relation to our 

Services; 

 To provide online account set up, administration and 

access at our Site in relation to the Services; 

 To manage our relationship with you, including 

notifying you about changes to the Services, or our 

Privacy Policy; 

 To provide you with information about services we 

offer that are similar to those that you have enquired 

about; 

 Where you have given us your consent to do so, to 

provide you with information about other services we 

feel may interest you; 

 To ensure that content is presented in the most 

effective manner for you and for your computer or 

device; 

 To use data analytics to improve or optimise our Site, 

marketing, client relationships and experiences; 
 



 İlginizi çekebilecek olan, SFG etkinlikleri, hizmetleri 

ve ürünleriyle ilgili bilgileri yayınlamak, yüklemek, 

tanıtmak ve yaymak; 

 SFG’nin tesislerine erişime izin vermek ve 

gözlemlemek; 

 İşe alım ve işe alınma için uygunluğunuzu gözden 

geçirmek; 

 Sistemlerimizi, internet sitemizi ve faaliyetlerimizi 

(sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bakımı, 

destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil) 

yönetmek, korumak ve iyileştirmek; 

 İş fırsatları hakkında size bilgi vermek; 

 Müşteri / aday referansları sağlamak;  

 Maaş anketleri ve müşteri memnuniyeti anketleri 

sağlamak ve yürütmek; 

 Üyelikten çıkma veya çıkarılma talebine uymak; ve 

 Tarafımıza bu hususta rıza gösterilmesi halinde, 

hizmetlerimizi size sunmak amaçlarıyla, kişisel 

profilinize veya FileFinder sistemimizdeki dosyanıza 

(Özgeçmişiniz ile birlikte tarafımıza gönderdiğiniz 

veya sosyal medya hesaplarınızda yer alan) 

fotoğrafınızı dahil etmek. 

 

 

 

 

 

SF İnsan Kaynakları tarafından kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye 

https://www.spenglerfox.com/privacy-policy adresinde 

yer alan ve SF İnsan Kaynakları tarafından kişisel verilerin 

işlenmesi ve korunmasına yönelik olarak hazırlanan 

Gizlilik Politikasından ulaşılabilirsiniz. 

 

 To measure or understand the effectiveness of 

advertising we serve to you and others, and, where 

applicable, to deliver relevant advertising to you; 

 To publish, upload, promote and disseminate 

information related to the SFG’s events, services and 

products to which may be of interest to you; 

 To allow and monitor access to the SFG’s premises; 

 To review your suitability for recruitment and to 

recruit; 

 To administer, protect and improve our systems, 

websites and business (including troubleshooting, 

data analysis, testing, system maintenance, support, 

reporting and hosting of data); 

 To provide you with information about job 

opportunities; 

 To provide client/candidate testimonials; and 

 To provide and conduct salary surveys and client 

satisfaction surveys. 

 To comply with a request to unsubscribe or request for 

deletion; and 

 Where you have given us your consent to do so, to 

include your photograph (which you have furnished 

us with your C.V. or which is on your social media 

account) to your personal profile or file within our 

FileFinder system for the purposes of providing our 

services to you. 

 

You can reach the detailed information about processing 

of personal data by SF İnsan Kaynakları from the Privacy 

Policy, which has been prepared for processing and 

protecting personal data by SF İnsan Kaynakları and found 

at https://www.spenglerfox.com/privacy-policy.  

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı 

 

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar 

kapsamında, açık rızanıza istinaden veya KVKK Madde 

5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’nın 8. ve 9. 

Maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde, SF İnsan Kaynakları tarafından 

dahili olarak kullanılacağı gibi, iş ortaklarımız, grup 

şirketler, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, acentelerimiz, 

tedarikçiler, taşeronlar, Franchise’larımız, Küresel 

İttifaklarımız, Ortaklıklarımız, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları gibi ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla 

yurtiçi ve yurt dışında paylaşılabilecektir.  

 
Kişisel Verilerinizi paylaşabileceğimiz SFG şirketlerine 

buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımına ilişkin daha detaylı 

bilgileri Gizlilik Politikamızın Açıklanan Bilgileriniz 

başlıklı bölümünde bulabilirsiniz.  

 

 

 

Transfer of Your Personal Data 

 

Your Personal Data, within the scope of the 

aforementioned purposes, based on your explicit consent 

or other circumstances stipulated under Article 5/2 of 

KVKK, in the context of the terms and purposes for 

processing of personal data specified in Article 8 and 9 of 

KVKK, will be used internally by SF İnsan Kaynakları and 

will be shared with the relevant third parties such as our 

business partners, group companies, our performance 

assistants, subsidiaries, agencies, suppliers, 

subcontractors, Franchises, Global Alliances, Partnerships 

and authorized public bodies and agencies located both at 

home and abroad. 

 

You can find the list of SFG companies with which we can 

share your Personal Data here. 

 

You can find more detailed information about the transfer 

of your personal data under Disclosure of Your 

Information section of our Privacy Policy. 

https://www.spenglerfox.com/privacy-policy
https://www.spenglerfox.com/privacy-policy
https://www.spenglerfox.com/about-us/our-locations
https://www.spenglerfox.com/about-us/our-locations


 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

 

Kişisel verileriniz; gerek Şirketimiz nezdinde gerekse 

müşterilerimiz için yaptığınız iş başvuruları sırasında veya 

iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında, kurumsal 

internet sitelerimiz veya e- posta, SMS veya diğer yollarla 

ya da çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz 

bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada 

bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına 

yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze 

yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi 

çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü̈, yazılı veya elektronik 

ortamda olmak kaydıyla, çeşitli yöntemlerle 

işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemlerine ilişkin daha 

detaylı bilgiyi Gizlilik Politikamızın Topladığımız Bilgiler 

başlıklı bölümünde bulabilirsiniz. 

  

Collection Method of Your Personal Data 

 

Your personal data are collected based on the information 

you provide our Company during your job applications or 

during the signing of employment contract, or in our 

corporate web sites or in the form of e-mails, SMS or other 

means and / or the information you provided us during the 

working period or with the technical communication files 

called "cookies" (small files that are placed on your hard 

drive) which will automatically identify youby the time 

you visit our website through various channels including 

verbal, written or electronic media. 

 

 

 

You can find more detailed information about the 

collection methods of your personal data under 

The Information We Collect section of our Privacy Policy. 

Veri Sahibi Olarak KVKK tahtında Yasal Haklarınız 

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Veri 

Sorumlusu sıfatıyla SF İnsan Kaynakları’na başvurarak, 

aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabileceğinizi 

bilgilerinize sunarız: 

 

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 

b. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme; 

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 

 

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişileriöğrenme; 

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması 

hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; 

f. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar 

çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme; 

g. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan 

işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme; 

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine 

olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve 

i. Kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğramanızhâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Kişisel Verileriniz ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi, Veri 

Sorumlusu SF İnsan Kaynakları’na +902123246524 

numaralı telefonları üzerinden bildirebilirsiniz. Yazılı 

başvurularınızı da aşağıda yer alan formu doldurarak 

bizlere iletebilirsiniz.  

Your Legal Rights as Data Owner under KVKK 

 

In connection with the processing of your Personal Data, 

we would like to inform you that you may contact SF İnsan 

Kaynakları acting in the capacity of Data Controller and 

exercise your following legal rights: 

 

a. To ask whether your personal data is processed or not; 

b. To request information about your personal data; 

c. To learn for what purposes your personal data is 

processed and whether it has been used appropriately 

for its purpose; 

d. To learn about the third parties to whom your personal 

data is transferred in or out of the country; 

e. If your personal data is incomplete or incorrect, you 

may request to correct them; 

f. To request that your personal data be deleted or 

destroyed in accordance with the provisions of Article 

7 of KVKK; 

g. To request that the third parties to whom your 

personal data is transferred be notified of the actions 

taken in pursuant to Items (e) and (f) above; 

h. To raise objection to the occurrence of a negative 

result against you upon the analysis of the processed 

data exclusively through automated systems; and 

i. To claim damages for the losses suffered from 

processing of your personal data in violation of the 

provisions of KVKK. 

 

You can notify us of your requests and complaints about 

your Personal Data to the Data Controller SF İnsan 

Kaynakları via +902123246524. You can send you written 

applications by filling in the form below.  

 


