
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ 

Sayın başvuru sahibi, 

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız 

TALYA BİLİŞİM (ya da “Kuruluş”)  sözlü, yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız veya internet 

üzerinden hizmet veren istihdam portalları üzerinden alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz iş başvurunuzun 

değerlendirilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Özgeçmişinizde yazılı veya elektronik yollarla 

sağladığınız, yine başvurunuzun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde 

tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan özel nitelikli kategoridekiler dahil kişisel verileriniz; işe 

yatkınlığınızın, kuruluşumuz kriterlerine uygunluğunun ölçülmesi ve iş başvurunuzun değerlendirilmesi 

amacıyla işlenmektedir.  

Şayet topluluk şirketlerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızdaki olası açık pozisyonlar için değerlendirilmesi 

amacıyla özgeçmişinizin üçüncü taraflarla paylaşılmasına izin veriyorsanız ve kullandığımız bilişim 

hizmetlerinin arasında yurt dışı menşeli hizmet sağlayıcılar olduğundan özgeçmişiniz ve kişisel 

verileriniz bu hizmet sağlayıcıların yurt dışında menşeli servisleri ile de paylaşılmış olacaktır. Her iki 

konuda da ekte sunduğumuz Açık Rıza beyanında ilgili seçenekleri işaretleyerek tercihinizi bize 

bildirmeniz gerekmektedir. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi ve Silinmesi 

Kişisel verileriniz elektronik ortam ve cihazlarımızda 1 yıl süreyle saklanacaktır. Kurumsal silme ve imha 

politikamız doğrultusunda, öngörülen saklama süresini müteakiben en geç 6 ay içerisinde söz konusu 

ortamlardan silinip imha edilecektir. Ayrıca talebiniz doğrultusunda veya özgeçmişin kullanım amacının 

kalmadığının anlaşılması üzerine tarafımızdan en kısa süre içinde yine silme ve imha işlemi 

uygulanabilir. 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşılması 

Kurumsal İnsan Kaynakları politikamız uyarınca; özgeçmişinizde ve başvuru değerlendirme sürecinde  

(varsa, görüntü kayıtları içeriğindeki sözlü/yazılı sınav belgeleriniz ile birlikte) elde edilen kişisel 

verileriniz,  ve öncelikle sizlere uygun açık pozisyonlarla ilgili sonraki süreçte yapılacak 

değerlendirmelerde de yararlanmak, ticari faaliyetlerimiz, iş güvenliği ve  iş başvurularına ilişkin 

Kurumsal arşiv çalışmalarında kullanılmak amacıyla; yurt içinde fiziki olarak ve yurt içi ve dışında dijital 

kopya halinde İnsan Kaynakları departmanımızda saklanıp, işlenecektir.  

4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışıyla Paylaşılması  

Günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan bulut, anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile 

hizmet sunumu amacıyla yurt dışında yerleşik aşağıdaki taraflarla paylaşılacaktır. Bu kapsamda,  

a. Ofis iş ve işlemleri için ABD Menşeli Microsoft ile, 

b. İş amacıyla çalışanlar arasında ve müşterilerle kurulan ilişkilerde anlık mesajlaşma 

uygulaması olarak Whatsapp uygulaması üzerinden ABD Menşeli Facebook ile, 

c. İş amacıyla büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için ABD menşeli Google, Wetransfer ve 

Microsoft ile, 

d. Veri merkezi, bulut sunucu hizmetleri sağlayan Azure üzerinden ABD menşeli Microsoft ile, 

e. Video konferanslar hizmetleri için Skype uygulaması üzerinden ABD menşeli Microsoft ile, 

f. Kurumsal e-posta hizmetlerimiz için ABD menşeli Google ve Rusya menşeli Yandex ile ve 

eposta sunucusu hizmeti veren SendGrid uygulaması üzerinden Twilio ile, 

g. Günlük iş faaliyetlerinin yürütülmesi için mobil ve masaüstü İşletim sistemleri sağlayan ABD 

menşeli Apple, ABD menşeli Microsoft ve Google  ile, 



Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement) 

2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client) 

3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US) 

4. Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy) 

5. Skype (https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/) 

6. Yandex (https://yandex.com.tr/support/legal/confidential/01032016/index.html?lang=en) 

7. Twilio (https://www.twilio.com/legal/privacy) 

8. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/) 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

6698 Sayılı Yasa gereği kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme, 

işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/dışında aktarıldığı 

üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini 

veya bu talebinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme; kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.  

Açık rıza verdiğiniz durumlara ilişkin tercihlerinizi her zaman değiştirebilir ve açık rızalarınızdan vaz 

geçebilirsiniz. 

6. 18 Yaşından Küçükler 

Şayet 18 yaşından küçükseniz, gerek söz konusu haklarınızın kullanımı ve gerekse başvuru 

süreçlerinizde imza/onay gerektiren süreçlerin, yasal temsilciniz aracılığıyla yapılması gerektiğini 

hatırlatırız.  

7. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

TALYA BİLİŞİM  (ya da “Kuruluş*) çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, tedarikçi 

çalışanları ve ziyaretçiler başta olmak üzere ticari faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel 

verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan 

yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. TALYA BİLİŞİM , bu yükümlülüklerini aldığı uyum ve 

kontrol araçları vasıtasıyla aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine 

getirir.  

TALYA BİLİŞİM 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri 

Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır: 

Ünvan  : Talya Bilişim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.. 

Adres : Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti, Ar-Ge 3 Binası, Dumlupınar Bulvarı, No:758/3 Kampüs 

ANTALYA 

Web adreslerimiz: www.talyabilisim.com.tr, www.medisoft.com.tr, isafe.com.tr, www.elektraotel.com, 

www.elektraweb.com, spasatis.com, sparezervasyon.com 

Telefon : + 90 (242) 227 91 00 

yazışma adresine ya da kvk@talyabilisim.net adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. 

8. Bilgi Alma ve Başvuru Süreci 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://www.whatsapp.com/legal/client
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://wetransfer.com/legal/privacy
https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/
https://yandex.com.tr/support/legal/confidential/01032016/index.html?lang=en
https://www.twilio.com/legal/privacy
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline 

ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu” <LİNK> indirerek kuruluşumuzdan detaylı bilgi 

alabilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili başvuruların nasıl yapılacağı ilgili forma ekli “Kişisel Veri Sahibi 

Başvuruları İçin Aydınlatma Metninde” <LİNK> detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Daha Fazla Bilgi İçin 

Veri sahibi olarak haklarınızı kullanabilmenizde kolaylık sağlayacak Başvuru Formu ve diğer konularda 

detaylı bilgi için  Gizlilik Politikamızı <LİNK> inceleyebilirsiniz.  

AÇIK RIZA BEYANI 

A) Sağlık verilerim de dahil olmak üzere “özel nitelikli” kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde 

belirtilen; amaçlar ve kapsam dahilinde, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla TALYA 

BİLİŞİM tarafından işlenmesine  

 AÇIK RIZAmı veriyorum. 

B) Kişisel verilerimin .yurt içi ve dışındaki grup şirketleri, iş ortakları, çözüm ortakları ve benzeri 

özgeçmişime ilgi duyabilecek taraflarla paylaşılmasına. 

 AÇIK RIZAmı veriyorum. 

C) Ayrıca, özel nitelikli kategorideki sağlık verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin 

Kuruluş tarafından bu Aydınlatma Metninde ve Gizlilik Politikasında <LİNK> belirtilen şartlarda, amaçlar 

ve taraflarla olmak üzere yurt dışına aktarılmasına, 

 AÇIK RIZAmı veriyorum. 

Tarih: …../....../2020 

Kişisel veri sahibinin   

Adı Soyadı:  

İmza: 

 

 

https://www.elektraotel.com/wp-content/uploads/2020/11/kisisel-veri-basvuru-formu.docx
https://www.elektraotel.com/tr/kisisel-basvuru-aydinlatma-metni/
https://www.elektraotel.com/tr/gizlilik-politikasi/
https://www.elektraotel.com/tr/gizlilik-politikasi/

