
 

 

MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 
 
a)  Veri Sorumlusu 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 
MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 
 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
İş başvuru formu ile toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak 
anılacaktır), kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun 
değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması 
ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler 
ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve 
uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.mngairlines.com internet 
adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme yazısından ulaşabilirsiniz. 
 
c)  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan 
kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime 
geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin 
gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş 
ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı 
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mngairlines.com 
internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
aktarılabilecektir. 
 
ç)  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak, Şirketimizin insan kaynakları 
politikalarının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel 
verileriniz, internet ortamında internet sitelerimiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair internet siteleri üzerinden 
veya fiziki ortamda, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan 
kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime 
geçilmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla başvuru formu ile veya iş 
başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 
sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme 
Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz 1 
yıl boyunca tutulacaktır. 
 
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket 
talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya 
kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın 
CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının 
maliyetini geçmeyecektir. 

 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 
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kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 
10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde 
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi 
doğrulama hakkı saklıdır. 

 
Başvurunuzda; 
 
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 
 
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya 
varsa kimlik numaranızın, 
 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 
 
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 
 
d) Talep konunuzun, 

 
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 
 
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin MNG 
HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK AŞ’nin WOW CONVENTİON CENTER İDTM YEŞİLKÖY BAKIRKÖY / İSTANBUL adresine 
verebilirsiniz. 
 
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@mngairlines.com e-posta adresine veya 
mnghavayollari@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine yapabilirsiniz. 
 
Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi 
ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve 
nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan 
eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde 
gönderilmesi gerekmektedir. 
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MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME 
 
MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.’ye yapmış olduğum iş başvurum esnasında alınan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özeli nitelikli kişisel verilerimin, iş başvuru formunun ekinde 
tarafıma verilen MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL 
VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde alınmasına, 
işlenmesine, aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine 
ve 1 yıl müddetle muhafaza edilmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İş 
başvuru formu ekinde verilen MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısını aldığımı, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve 
taahhüt ederim. 
 

İş Başvurusunu Yapan: 
Adı     : 

Soyadı    : 

İmzası    : 

 

Tarih     : 
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MNG HAVAYOLLARI UÇUŞ EKİBİ İŞ BAŞVURU FORMU 
MNG AIRLINES FLIGHT CREW APPLICATION FORM 

 
 
NOT: Lütfen Formu el yazısı ile doldurunuz. 
NOTE: Please fill the form in handwriting 
 
BAŞVURU TARİHİ: 
(APPLICATION DATE) 
 
A. KİŞİSEL BİLGİLER 
(PERSONAL INFORMATION) 
 
 

Adı  
(Name) 

 Soyadı  
(Family Name) 

 

Doğum Yeri  
(Place of Birth) 

 Doğum Yılı 
(Year of Birth) 

 

Başvurulan Pozisyon 
(Position Applied for) 

 

 KAPTAN PİLOT  YARDIMCI PİLOT 
   (Captain)         (F/O)    

Uyruğu 
(Nationality) 

 

Askerlik Durumu 
(Military Service) 

 Tamamlandı (Done)            Tecilli (Postponed)            Tecil Nedeni: 
                                Tecil Tarihi    :                (Reason)               

 Muaf (Exempt)                 (Postponed Until) 

Adres Lokasyonu 
(Address Location) 

 

E-Posta Adresi 
(E-mail Address) 

 

Telefon 
(Phone Number) 

EV     (    ) (                    ) 
(Home) 

CEP    (    ) (                    ) 
(Mobile) 

 

 
B. EĞİTİM DURUMU 
(EDUCATION) 
 

Okul Adı  
(School/University) 

 
Bölümü 

(Department) 
 

 
Başlangıç Tarihi 

(Entry Date) 
Mezuniyet Tarihi 
(Graduation Date) 

Mezuniyet Derecesi 
(Graduation Degree) 

     

     

 

C. YABANCI DİL BİLGİSİ 
(LANGUAGE SKILLS) 
 

 
ICAO İngilizce Yeterlilik Seviyesi 
(English Proficiency ICAO LEVEL) 

 
: 

  
Geçerlilik Tarihi (Level 4 – 5) 
Expiry Date (For Level 4 and 5) 

 
: 

 

 

 
DİĞER DİL BİLGİSİ 
OTHER LANGUAGES (IF AVAILABLE) 

 

FOTOĞRAF 
(PHOTO) 

Language 
Okuma (Reading) Yazma(Writing) Konuşma(Speaking) Anlama(Understanding) 

Orta 
(Int.) 

İyi 
(Upper-Int) 

Çok iyi 
(Advanced) 

Orta 
(Int.) 

İyi 
(Upper-Int) 

Çok iyi 
(Advanced) 

Orta 
(Int.) 

İyi 
(Upper-Int) 

Çok iyi 
(Advanced) 

Orta 
(Int.) 

İyi 
(Upper-Int) 

Çok iyi 
(Advanced) 
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D. UÇUŞ EĞİTİMİ BİLGİLERİ 
(FLIGHT TRAINING DETAILS) 
 

Eğitim Kurumunun Adı 
(Name of Training Organization) 

Eğitimin Yeri 
(Location) 

Eğitim Tarihi 
(Training Date) 

Alınan Lisanslar 
(Qualification Obtained (e.g. PPL, 

ATPL, Type Rating) 

 
 

   

 
 

   

 

E. UÇUŞ DENEYİMİ 
(FLIGHT EXPERIENCE) 
 

Uçak Tipi 
(Aircraft Type) 

Pilot olarak Toplam 
Uçuş Saati 

(Total Pilot in 
Command Flight 

Hours) 

Yardımcı Pilot olarak 
Toplam Uçuş Saati 

(Total Co-Pilot Flight 
Hours) 

 
Öğretmen olarak 

Toplam Uçuş Saati 
(Total Instructor 

Flight Hours) 
 

 
Toplam Uçuş Saati 

(Total Flight Hours) 

 
Tip Üzerindeki Son 

Uçuş Tarihi 
(Date of Last Flight 

on Type) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

      

      

TOPLAM 
(TOTAL) 

     

 

 
F. İŞ DENEYİMİ 
(EMPLOYMENT HISTORY) 
 

 
Şirket Adı 

(Company Name) 

 
Bölüm 

(Department) 

 
Pozisyon 
(Position) 

 
Başlangıç-Bitiş Tarihleri 

(Start & Finish Date) 

 
Ayrılma Sebebiniz 

(Reason for Leaving) 

 
Uçak Tipi 

(Aircraft Type) 
      

      

      

 

 
 
G. UÇUŞ BİLGİLERİ 
(FLIGHT DETAILS) 
 

MCC Tarihi 

(MCC Date)  

 

Geçerli Uçak Tipi 

(Current Aircraft Type) 

 

Son Uçuş Tarihi / Uçak Tipi 

(Date / Aircraft Type of Last Flight ) 

 

Son Proficiency Check Tarihi / Uçak Tipi 

(Date of Last Proficiency Check/Aircraft Type) 

 

Son 1 Yıldaki Uçuş Saati 

(Total Flight Hours In the Recent Year) 
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Toplam Sivil Havacılık Uçuş Saati 

(Total Civilian Aviation Flight Hours) 
 

Toplam Uçuş Saati 

(Total Flight Hours) 
 

 

 

H. PASAPORT-UÇUŞ LİSANSI VE SAĞLIK SERTİFİKASI BİLGİLERİ 
(PASSPORT-FLIGHT LICENSES AND CERTIFICATES DETAILS) 
 

Pasaport No 
(Passport No)   
Verildiği Ülke 
(Country of Issue)   
Verildiği Tarih  
(Date of Issue)   
Geçerlilik Süresi  
(Expiry Date)   

Geçerli Vizeler ve Tarihleri 
(Visa Validity Dates) 

   

   

   
 

Lisans Tipi  
(Type of License) : ATPL  CPL  OTHER  

Lisans Numarası  
(License Number) :  
Verildiği Ülke  
(Country of Issue) :  
Verildiği Tarih  
(Date of First Issue) :  
Lisans Geçerlilik Tarihi  
(Expiry Date) :  
 

Sağlık Sertifikası Tipi  
(Medical Certificate) : 

 
Class I   Class II  

Kısıtlamalar 
(Limitations) :  
Geçerlilik Tarihi  
(Expiry Date) :  
 
MNG Havayollarında çalışan tanıdığınız var mı? Var ise yakınlık derecesi ve Kişisel Bilgileri 
(If you know any body working for MNG Airlines presently? Please state his/her name?) 

Kişi Adı / Soyadı 
(Name / Surname) 

Unvanı 
(Title) 

Yakınlık Derecesi 
(Degree of Relationship) 

   

   

 

I. BİLGİSAYAR BİLGİSİ 
(COMPUTER KNOWLEDGE) 
 

Yazılım/Sistem 
(Software/System) 

Temel 
(Basic) 

Orta 
(Intermadiate) 

İyi 
(Proficient) 

Alınan Belge (Varsa) 
(Certificate)(If applicable) 
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J. ALINAN EĞİTİMLER 
(COURSES/TRAININGS COMPLETED) 
 

Eğitimin Adı 
(Course/Training Name) 

Eğitimi Veren Kurum 
(Course/Training Company) 

Tarih 
(Course/Training Date) 

Süre 
(Duration of 

Courses/Training) 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

K. DİĞER BİLGİLER 
(OTHER INFORMATION) 
 

Sürücü belgeniz var mı? 
(Do you have a valid driving license?) 

Evet    Hayır  
(Yes)     (No)  

Adli sicilde kaydınız var mı? 
(Have you ever been criminal record status?) 

Evet    Hayır  
(Yes)     (No) 

Size ne şekilde ulaşmamızı istersiniz? 
(What is your preferred method of communication?) 

 E-posta  Ev Telefonu  Cep Telefonu 
(E-mail)  (Home Phone)    (Mobile)    

 
 
 

Size Ulaşılamadığında Aranacak Kişi Bilgisi 
( Please provide point of contact, who can reach you) 

Kişi Adı/Soyadı 
(Name / Surname) 

Kişi Telefonu  
(Phone Number) 

 
 

 

 

 
L. REFERANS BİLGİSİ 
(REFERENCES) 
 

Adı / Soyadı 
(Name / Surname) 

 

Çalıştığı Kurum 
(Company) 

 

Görevi 
(Position) 

 

Telefon Numarası 
(Telephone Number) 
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EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ 
(ADDITIONAL INFORMATION) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu müracaat formunda verdiğim bilgilerimin ve yazdıklarımın muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil edeceğini, 
bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde hizmet akdimin ihbarsız ve tazminatsız 
feshedileceğini; istihdamım halinde MNG Havayolları personel yönetmeliğine ve işyeri uygulamalarına uygun olarak 
çalışmayı kabul ettiğimi; istihdam edilmemem halinde MNG Havayollarının herhangi bir taahhüt altına girmediğini 
kabul ve beyan ederim. (I declare and accept that, all information which is given under this application form constitutes 
the basis of a possible employment contract and shall be correct, complete and truthful. In case of giving wrong 
information or making inaccurate statement, the employer may terminate the employment agreement without notice or 
payments. In case of to be employed, I accept and undertake to work according to the Employer’s disciplinary rules and 
regulations; in case of not to be employed, I declare and accept that MNG Airlines is not under any commitment.) 
 

 
 
Adı Soyadı : 
(Name Surname)  
 
 

Tarih  : 
(Date) 
 
 

İmza  :  
(Signature) 
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