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BTYÖN Danışmanlık Eğitim Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 
güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden 
faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem 
atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah 
edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi ve benzeri 
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin hizmetlerinden 
yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket 
hizmetleri hakkında bilgi almak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizle 
gerçekleştireceğiniz ticari faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Müşterilerimize, müşteri adaylarımıza ve tedarikçilerimize ait kişisel veriler; 

- Kimlik ve iletişim bilgileri ile çalıştığı kurum bilgisi 

Çalışanlarımıza, eski çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler; 

- Kimlik, iletişim verisi, 
- Yetkinlik verileri,  
- Harcama verileri, 
- Aile yakını bilgisi,  
- Temel insan kaynakları verileri, 
- Sağlık verisi,  
- Referans verileri, 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları dâhilinde aşağıda detayları verilen amaçlar kapsamında şirketimiz tarafından sunulan ürün ve 
hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin idari, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları 
politikalarının yürütülmesinin temini temel amaçları çerçevesinde işlenecektir. 

Müşterilerimize, müşteri adaylarımıza ve tedarikçilerimize ait kişisel verilerin işlenme amacı; 

- Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 
- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
- İç Denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetleri yürütülmesi, 
- Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması, 
- Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,  
- Hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, 
- Müşteri memnuniyetinin sağlanması, 
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- Talep ve şikâyetlerin takibinin sağlanması, 
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
- Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, 
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Çalışanlarımıza, eski çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza ait kişisel verilerin işlenme amacı; 

- İş başvuru, işe giriş ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
- Yan hakların yönetilmesi, 
- İş akdi ve yasal mevzuatların yürütülmesi, 
- Yetenek ve kariyer yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  
- Erişim yetkilerinin düzenlenmesi, 
- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi 
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi 
- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

- Acil durumların yönetilebilmesi 

- Denetim ve etik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi 

- Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi 

- Eğitim faaliyetlerinin yönetilmesi, 

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 

kişilerin idari, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve 

uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla mali 

müşavirlik firmamıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve denetim kurumları, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bunun yanı 

sıra Şirketimizin kişisel verileri işleme faaliyetlerinde kullandığı elektronik ortamların bulut ortamında 

barındırılması sebebiyle bu veriler yurtdışına aktarılabilmektedir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 
kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine 
getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı 
maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen 
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün 
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içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi 
halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 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, 
 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 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 hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 
talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimize başvurunuzu, aşağıda belirtilen kanallar ve 
usuller, kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. 
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren 
talebinizi;  

 Şirket adreslerine bizzat başvurarak yada 

 info@btyon.com.tr elektronik posta adresi üzerinden veya  

 Talebinizi konu alan dilekçe ile noter onaylı posta yoluyla (Genel Merkez adresine) 

Şirketimize iletebilirsiniz. 

VERİ SORUMLUSU 

BTYÖN Danışmanlık, Eğitim, Yazılım ve  
Teknoloji Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  

Genel Merkez 
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok.  
Zitaş Blokları C-1 Blok D-8  
Kozyatağı-Kadıköy-İstanbul 
0216 380 0070 

Kocaeli Şube 

Vatan Caddesi Teknopark Sitesi No:83 B 107  
34736 Başiskele/Kocaeli 

mailto:info@btyon.com.tr

