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BULUT SİSTEMİNE KİŞİSEL VERİ AKTARIMI HAKKINDA ÇALIŞAN 
AYDINLATMA METNİ 

  

1. Kapsam  

İşbu Aydınlatma Metni Şirketimizin www.bilkentholding.com.tr adresli internet sitesinden 
ulaşabileceğiniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma 
Metnine ek olarak düzenlenmiş olup, işbu Aydınlatma Metni ile Bilkent Holding A.Ş. 
bünyesinde çalışmakta olan ve System Analysis and Program Development (“SAP”) 
programının Success Factors çözümü (Çalışan Merkezi Modülü ve Performans ve Hedefler 
Modülü)  kullanıcısı olan çalışanların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.  

2. Veri Sorumlusu Kimliği 

Veri Sorumlusu Ankara Ticaret Sicili’nde 60994 sicil numarası ile kayıtlı, 0175002192000018 
Mersis numaralı, şirket merkezi Beytepe Köyü Yolu No: 5 Bilkent/Ankara adresinde yer alan 
Bilkent Holding A.Ş. (“Şirket”)’dir.   

 
3. İşlenecek Kişisel Veriler  

Ad-soyad, personel sicil numarası, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, sahip olunan çocuk 
sayısı, kimlik bilgileri, kimlik tipi, TC kimlik numarası, kimlik alınan ülke, sürücü belgesi 
sınıfı, e posta, banka bilgileri (ödeme biçimi, ülke, banka anahtarı, banka hesabı, IBAN 
numarası), adres ve telefon, acil durumda irtibata geçilecek kişi iletişim bilgileri, eğitim (okul 
türü, kurum, diploma, sertifika), işe başlama tarihi, iş içindeki terfileri ve unvanları, ücretli, 
ücretsiz mazeret izinleri, disiplin soruşturmaları, ödemeler, yan haklar, referans bilgileri gibi 
tüm özlük bilgileri, askerlik durumu bilgisi.  

4. Kişisel Verilerin İşleneceği Veri Tabanı  
 
Yukarıdaki Kişisel Verileriniz Success Factors yazılımı üzerinden işlenecek ve merkezi 
Almanya Frankfurt’ta bulunan bulut veri tabanı üzerinde muhafaza edilecek olmaları nedeniyle 
yurtdışına aktarılacaktır. Veri merkezinin değişmesi GDPR kapsamındaki Avrupa Birliği 
Ülkeleri içinde söz konusu olabilecek olup, bu kapsam dışında bir veri merkezi değişikliği 
olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacak ve gereken bağlantılı hukuki işlemler yerine 
getirilecektir.  
 

5. Kişisel Veri Saklama Süresi 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile iş ilişkiniz devam ettiği sürece şirketimiz veri tabanlarında, 
Success Factors ile şirketimiz arasındaki sözleşme devam ettiği sürece (hangisi daha önce ise) 
Success Factors veri tabanında muhafaza edilir. Veri işleme onayını geri almanız durumunda 
ise onayı geri alma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Success Factors veri tabanlarından 
silinir.  
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Ancak şirketimizin genel çalışan aydınlatma metninde yer alan sebeplerle ve şirketimizin yurt 
içinde bulunan merkezi veri tabanlarında bu verilerin yasal sürelerle işlenmeye devam 
edeceğini (bknz. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni) bildirmek isteriz.  

6. Kişisel Verilerinizin Success Factors çözümü üzerinde Hangi Amaçla İşlenebileceği 
Hakkında  

 İnsan Kaynakları süreçleri ve çalışan deneyimlerinin iyileştirilmesi  
 Çalışanların kendi verilerini anlık görüntüleyebilmesi ve güncelleyebilmesi 
 Çalışanların izin hakedişleri ve zaman çizelgesi gibi özlük bilgilerine anlık ulaşabilmesi 
 İnsan kaynakları süreçlerine ait raporların doğru verilerle hazırlanması 
 Eğitim süreçlerinin sağlıklı planlanması ve kayıt altına alınması 
 Organizasyonel tasarım süreçlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi 
 Norm kadro takibinin yapılabilmesi 
 Yöneticilerin bağlı çalışanları hakkında anlık ve doğru veriler alabilmesi 

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara SAP şirketinin Almanya’da  yer alan 
sunucularına yine aynı şirketin Türkiye’deki aracı firması olan ve şirketimizin anlaşmalı 
olduğu BTC Bilişim Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla aktarılacaktır. Şirketimiz ile gerek BTC 
Bilişim Hizmetleri A.Ş. gerekse SAP arasında gereken veri koruma sözleşmeleri imzalanarak, 
kişisel verilerin ülkemiz mevzuatına ek olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma 
Yönetmeliğine (GDPR) uygun olarak da işleneceği ve muhafaza edileceği şirketimize taahhüt 
edilmiştir.  
 

8. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, (yurt dışına aktarım için açık rıza vermeniz durumunda) şirketimiz 
veritabanından Success Factors yazılımı üzerine BTC Bilişim Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla 
şirketimiz tarafından aktarılacaktır.  

Ayrıca Success Factors yazılımını kullanarak kendi girmiş olduğunuz kişisel verileriniz de 
yazılım üzerinde işlenecektir.  

Kişisel verileriniz bakımından yurt dışına aktarım söz konusu olacağından, işbu aydınlatma 
tarihinde Türkiye’de geçerli olan mevzuat nedeniyle açık rıza hukuki sebebine dayanarak 
Success Factors üzerinde işlenebilecektir.  

9. Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, 
paylaşılmasından ve saklanmasından sonra verilerinizin akıbetini tayin etme, dilerseniz kişisel   
verilerinizin yurtdışına aktarılmasına dair verdiğiniz açık rızanızı  geri alma hakkına sahipsiniz. 
Buna göre, kişisel veri sahipleri (gerçek kişi) olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda 
düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, veri sorumlusu en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. KVK Kurulunun veri sorumlusundan yaptığı incelemeye ilişkin 
bilgi veya belge talep etmesi halinde ise en geç 15 gün içerisinde bu bilgi veya belgeler kurula 
sunulacaktır.  
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca 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, 

 KVKK 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 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, KVKK 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. Başvurularda sadece başvuru 
sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi 
alınması mümkün olmayacaktır. 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, 
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 
e. 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 Beytepe Köyü Yolu No: 5 Bilkent/Ankara adresine verebilirsiniz. Başvuru 
formu linki aşağıdadır:  

_______________________ 
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E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı  kvkk@bilkentholding.com.tr e-posta 
adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı 
bilkentholding.kvkinfo@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak 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.  


