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AYDINLATMA METNİ 
 

A. Giriş 
Bu aydınlatma metni, BHM Otelcilik A.Ş.’ye ait tesislerimizde açılacak pozisyonlara yapacağınız iş başvurunuz sırasında 
toplanan kişisel verilerinizin, işlenmesine ilişkin esaslar hakkında bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. 
 
B. Toplanan Kişisel Veriler : 

Sizlerle ilgili aşağıdaki kişisel verileri toplamakta ve işlemekteyiz: 

Kimlik Bilgisi Ad, Soyad, milliyeti, medeni durumu, doğum tarihi, TC kimlik no 

İletişim Bilgisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi 

Finansal Bilgi Talep edilen maaş tutarı ve son çalıştığı işyerinde aldığı maaş tutarı 

Eğitim Bilgisi  
Öğrenim ve yabancı dil durumu, sertifika, kurs ve diploma bilgileri (dijital ve basılı dokümanlar 
vb.), aldığı eğitimler ve becerileri, kişilik envanteri, özgeçmiş (CV) bilgileri  

Görsel ve İşitsel Veri 
Fotoğraf, adaylarla yapılan görüşmelerin yer aldığı görüntü ve ses kayıtları, kapalı devre 
güvenlik kamerası görüntüleri 

Diğer 
Araç bilgileri, ehliyet, hobileri, referans bilgileri, iş tecrübeleri, sağlık/engellilik durumu, askerlik 
bilgisi 

 
C. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:  

Şirketimiz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz; 
 
 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu 1174 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
 

 Açık pozisyon için aranan niteliklere ve özelliklere uygunluğun tespiti, 

 Gelecekte doğabilecek açık pozisyonlarda değerlendirilebilmesi, 

 Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması, 

amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır.  

 
D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:  

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 5’inci maddesi 1. ve 
2’inci fıkrasında belirtilen hukuki sebeplerine dayalı olarak, kariyer portalları, internet sitesi ve fiziki olmak üzere 
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.  
E. Mücbir Sebep:  

COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem, sel, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebep 
halleri için alınan ya da alınması gereken tedbirler kapsamında, semptom bilgileri (ateş, koku kaybı, nefes darlığı vs.), 
kronik hastalık, alerjik ve gebelik durumu, kullanılan ilaç ve önceki tedavi bilgileri, kan basıncı, nabız, solunum ve ateş 
gibi sağlık bilgileri, HES kodu bilgisi, aşı kartı bilgisi, PCR testi sonucu, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelgeler kapsamında özel izin belgesi, Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca talep edilen kişisel ve/veya özel 
nitelikli kişisel verileriniz,  
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 Kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması,  

 Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında güvenli turizm sertifikası vb. gereği de olarak sağlıklı bir ortam sağlanması, 

 Misafirlerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık durumunun/ hastalık riskinin takibinin yapılması, tıbbi teşhis, tedavi ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  

 Bakanlıklar tarafından bildirilen izolasyon/ karantina süreçlerinin uygulanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin 
verilmesi,    

 Tesislerimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması,   

 İş faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi, 

amaçlarıyla işlenebilir. 
 
F. Kişisel Verilerin Aktarılması: 

Kişisel verilerinizi,  

 Servis sağlayıcıları ile e-posta gönderimi gibi hizmetlere ilişkin olarak, 
 Grup Şirketleri ile, özgeçmiş bilgilerinin paylaşılması, aday havuzunda saklanması 
 
aktarabilir/ paylaşabiliriz. Ayrıca paylaştığınız kişisel verileriniz, sunucu sistemi, bulut depolama sistemine 
aktarılabilmektedir. 
 
G. İlgili Kişi Olarak Veri Sahibinin Hakları : 

 İlgili kişi olarak, Şirketimize başvurarak,  

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, 

 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, 

 İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere 
de bildirilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesinden zarara uğranılması halinde, zararın giderilmesini talep etme, 
 
Haklarına sahipsiniz.  
 
H. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Şirketimize Başvuru:  

BHM Otelcilik A.Ş.` ye ait tesislerimizde açılacak pozisyonlara yapacağınız iş başvurunuz sırasında toplanan kişisel 
verileriniz, veri sorumlusu BHM Otelcilik A.Ş., Bartu Turizm Yatırımları A.Ş., BT Otelcilik A.Ş., Buket Yıkama Servis ve 
Tekstil A.Ş. ve Sandu Yazılım Ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenmektedir.  
 
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, işbu aydınlatma metninin G maddesinde belirtilen 
haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, 
 

 Açıklamalarınızı içeren başvurunuzun imzalı bir nüshasını; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi kimliğinizi 
tespit edici resmî belgeler ile “Şirinyalı Mahallesi Lara Cadde No: 24/ Muratpaşa Antalya” adresine bizzat elden, 

 Islak imzalı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici resmî belgeleri Noter kanalıyla, 

 Başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda hukuk@bhmotelcilik.com adresine güvenli 
elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, 

 Yahut başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde 
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, 

gibi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği 
yöntem(ler)le BHM Otelcilik A.Ş.` ye iletebilirsiniz. 



BHM.EN.HC.TP.78/ Rev.00/ 29.03.2023 
 

 
BHM Otelcilik A.Ş., bu taleplere, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki 
her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlayabilir. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında 
verilmesi halinde ise ücret, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini 
geçemeyecektir.  
 
Talebinizin niteliğine göre, başvurunuzun en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlanacaktır. 
 
Aydınlatma metninde bahsi geçen kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kendi kişisel verilerinize ilişkin olarak kullanabilir, 
ilgili maddelerde sayılan haklara dayanılarak 3. kişilere ilişkin herhangi bir talepte bulunulamaz. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin uygulamalarımız ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi alabilmek için, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 
 
 
 
 


