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Beşiktaş Tersane Anonim Şirketi (“Beşiktaş Tersane”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel
verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli
her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Kişisel verileriniz, Beşiktaş Tersane ve/veya atayacağı
gerçek/tüzel kişi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;


Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,



Hukuki ve sözleşmesel ilişki çerçevesinde,



Güncelliği ve doğruluğu korunarak,



İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,



İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek
üzere,

işlenmektedir.
İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri
toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma
metninden ulaşabilirler.

Beşiktaş Tersane’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:


Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6/1”).



Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).



Fiili imkansızlık (“m.5/2-b”).



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).



Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).



Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).



İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Bu doküman ve ihtiva ettiği bilgiler münhasıran BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ mülkiyetinde olup, yalnızca BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ’ nin
çalışanlarının kullanımı içindir. Bu amacın haricinde hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve kullanılamaz
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A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Şartları ve Veri Toplama Yöntemleri
Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Personelin özlük
dosyasının oluşturulması
amacıyla.

Kimlik bilgileri, İkametgah Adresi, Sabıka Kaydı,
Diploma, Sağlık Raporu, Fotoğraf, Hesap bilgisi,
banka, hesap no, Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Ehliyet fotokopisi, Askerlik tescil belgesi, Kan
grubu, Sağlık raporu, SGK Hizmet Dökümü, BES,
AGİ ve İŞKUR Kaydı, İcra Takip belgeleri, Adli Sicil
Belgesi, Mahkeme tarafından iletilen yasal
evraklar, Sağlık Raporu, Göz Muayene, Akciğer
Grafisi, Tetanoz aşı kartı, İşitme testi, Kan testi
(ALT-AST), Pnömokonyos

m.6/1,
m.5/2-a,
m.5/2-a,
m.5/2-c,
m.5/2-ç

Adı Soyadı, Telefon, Adres, E-posta.

m.5/2-f.

İşten çıkış işlemlerinin
yerine getirilmesi
amacıyla.

Adı Soyadı, TCKN, Bordro bilgileri.

m.5/2-a,
m.5/2-ç.

Puantajların oluşturulması
ve bordroların takibi
amacıyla.

Adı Soyadı, TCKN, Pozisyon bilgisi, Giriş çıkış
tarihleri, İzin kayıtları, Sağlık raporları, İş kazası
raporları, Analık doğum raporları, Maaş ve ek ücret
bilgileri, BES, AGİ ve İcra kesintileri.

m.5/2-a,
m.5/2-c,
m.5/2-e.

İşe giriş işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
amacıyla.

Kurum içi ve dışı iletişimin
sağlanması amacıyla.

Personelin ceza
mahkumiyeti bilgisini
öğrenip (gerekirse)
emniyetle paylaşmak
amacıyla.

Performans
değerlendirilmesinin
yapılabilmesi amacıyla.

Adli Sicil Belgesi.

Performans Değerlendirme Formu.

Yetkinlik bilgisini
öğrenmek amacıyla

CV, Mesleki yeterlilik bilgisi

İş alanına
girişlerinin kontrolünü
sağlamak amacıyla

Kimlik bilgileri, Ehliyet fotokopisi, SGK hizmet
dökümü

Veri İşleme Veri Toplama
Şartları
Yöntemleri

Personelden
istenen bilgiler
ile (Otomatik
olmayan
yollarla).

Personelden
istenen bilgiler
ile (Otomatik
olmayan
yollarla).

m.5/1.

Personelden
istenen bilgiler
ile (Otomatik
olmayan
yollarla).

m.5/2-f.

Kurum
kaynaklarından
elde edilen
veriler ile
(Kısmen
otomatik
yollarla).

m.5/2-c,
m.5/2-e,
m.5/2-f.

Personelden
istenen bilgiler
ile (Otomatik
olmayan
yollarla).

m.5/2-e,
m.5/2-f.

Tedarikçi,
personel
(Otomatik
olmayan
yollarla).
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Kuruma giriş çıkış
kontrollerinin sağlanması
ve personellerle ilgili
puantaj, devamsızlık ve
mesai hesaplamalarının
yapılması amacıyla.

Personel ile ilgili işlem
bilgilerinin oluşturulması
ve takibi amacıyla.

Giriş-çıkış log kayıtları.

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, görev bildirim
formu, araç bilgisini sağlanması.

Fiziksel

m.5/2-f.

Kurum
kaynaklarından
elde edilen
veriler ile
(Kısmen
otomatik
yollarla).
E-posta,
dilekçe ve
anket yoluyla
(Kısmen
otomatik ve
otomatik
olmayan
yollarla).

Memnuniyet anketleri.

m.5/2-f

İş akışı içerisinde iletişim
süreçlerini yürütmek
amacıyla.

Adı Soyadı, Telefon numarası, E-posta adresi.

m.5/2-f

Herhangi bir hastalık ya
da kaza durumunda revir
süreçlerinin yürütülmesi
amacıyla.
Dış görevlerde
personellerin ilgili alanlara
giriş izinlerinin alınması
amacıyla.

Adı Soyadı, TCKN, Doğum yeri ve tarihi, medeni
hali, kan grubu, imza, cinsiyeti, telefon numarası,
e-posta, adresi, Sağlık Raporu, Göz Muayene,
Akciğer Grafisi, Tetanoz aşı kartı, İşitme testi, Kan
testi (ALT-AST), Pnömokonyos

Kimlik bilgisi ve pasaport bilgileri, telefon
numarası, adres bilgisi, e-posta.

m.6/1,
m.5/2-a,
m.5/2-ç.

Ramak kala formları, adı soyadı, imza.

Personelden
talep ile
(Otomatik
olmayan
yollarla).

m.5/2-c,
m.5/2-f.

Firmalardan,
ilgili kişiden ve
kurum
kaynaklarından
elde edilen
veriler ile
(Kısmen
otomatik ve
otomatik
olmayan
yollarla).

m.5/2-ç,
m.5/2-e.

Firmalardan,
ilgili kişiden ve
kurum
kaynaklarından
elde edilen

İş seyahatlerinin
planlanması amacıyla.

İSG kapsamında gelen
talep ve şikayetlerin
değerlendirilmesi
amacıyla.
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m.5/2-ç,
m.5/2-f.

Talep ve şikayetlerin
değerlendirilmesi
amacıyla.

İlgili kişinin sağlık
dosyasının oluşturulması
amacıyla.
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veriler ile
(Kısmen
otomatik ve
otomatik
olmayan
yollarla).

Yapılan işlerle ilgili
fotoğrafların çekilmesi
amacıyla.

Fotoğraf.

m.5/2-f

Herhangi bir iş kazası
veya olay durumunda ilgili
kişinin tespiti ve
kayıtlarının oluşturulması
amacıyla.

Adı Soyadı, TCKN, Telefon numarası, Giriş-çıkış
logları, kamera kayıtları, fotoğraf, pasaport
numarası.

m.5/2-ç,
m.5/2-e,
m.5/2-f

Herhangi bir uygunsuzluk
durumunda olayı
kanıtlamak amacıyla.

Fotoğraf.

m.5/2-e,
m.5/2-f

Kişisel koruyucu donanım
(KKD) deposu, stop takibi.

Sosyal medya ve basın
tanıtım faaliyetlerinin
düzenlenmesi amacıyla.

5651 kapsamında
gereken kayıtların
alınması, kurum içi log
kayıtlarının tutulması.

Kamera bakımlarının
kurulumlarının yapılması,
etkin bir şekilde kullanılası
ve kayıtların
oluşturulması.

Kurum
kaynaklarından
elde edilen
veriler ile
(Kısmen
otomatik
yollarla).
Kurum
kaynaklarından
ve
personelden
talep edilerek
elde edilen
veriler ile
(Kısmen
otomatik
yollarla).

m.5/2-c,
m.5/2-ç,
m.5/2-e,
m.5/2-f.

Personelden
elde edilen
veriler ile
(Otomatik
olmayan
yollarla).

m.5/1.

İlgili kişilerden
talep ile
(Otomatik
olmayan
yollarla).

Mac adresi kayıtları, Adı Soyadı.

m.5/2-a,
m.5/2-ç.

Kurum
kaynaklarından
elde edilen
veriler ile
(Kısmen
otomatik
yollarla).

Kamera kayıtları.

m.5/2-ç,
m.5/2-e,
m.5/2-f.

Kamera
sistemleri ile
(Otomatik
yollarla).

Beden ölçüsü bilgisi.

Fotoğraf.
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PDKS sisteminin
yönetilmesi, kamera
bakımlarının
kurulumlarının yapılması,
etkin bir şekilde
kullanılması ve kayıtların
oluşturulması.

m.5/2-ç,
m.5/2-e,
m.5/2-f.

Kamera kayıtları, giriş-çıkış kayıtları.
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Kamera ve
PDKS
sistemleri
(Otomatik
yollarla).

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Özlük bilgisi sağlık hizmetleri, bankacılık faaliyetleri İlgili bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, hizmet
ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla,
alınan ve verilen firmalara ve konsolosluğa
aktarılmaktadır.
İşe giriş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,
İletişim bilgileri insan kaynakları
süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

ve

SGK’ya, ilgili bankalara aktarılmaktadır.
iletişim Kamu
kurum
ve
müşterilere,
eğitim
aktarılmaktadır.

İşten çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,

kuruluşlarına,
tedarikçilere,
kurumları
ve
bankalara

SGK’ya aktarılmaktadır.

Çalışanın adli sicil belgesi, giriş-çıkış log kayıtları ve Kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.
iletişim bilgiler, güvenlik sebebiyle oluşacak
durumlarda,
Dış görevlerde personellerin ilgili alanlara giriş Müşterilere ve tedarikçilere aktarılmaktadır.
izinlerinin alınması amacıyla işlenen veriler, tedarikçi
çalışan süreçleriyle ilgili kişisel veriler sürecin
tamamlanması veya yerine getirilmesi amacıyla,
İş seyahatleri düzenlenmesi amacıyla işlenen veriler, Kamu kurum ve kuruluşları ile konsolosluklara, otellere
konaklama ve seyahat işlemlerinin yerine getirilmesi ve seyahat firmalarına aktarılmaktadır
amacıyla,
Herhangi bir iş kazası veya olay durumunda ilgili
kişinin tespiti ve kayıtlarının oluşturulması amacıyla
toplanan veriler,
Gerektiği
durumlarda
aktarılmaktadır.
Kamera bakımlarının kurulumlarının yapılması, etkin
bir şekilde kullanılası ve kayıtların oluşturulması
amacıyla işlenen veriler,
5651 kapsamında gereken
kurum içi log kayıtları,

kayıtların

kolluk

kuvvetlerine

alınması, Gerektiği durumlarda BTK ve kolluk kuvvetlerine
aktarılmaktadır.

Sosyal medya ve basın tanıtım faaliyetleri amacıyla Basın ve yayın kuruluşlarına aktarılmaktadır.
ilgili veriler,

C. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması
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Aktarılan kişisel verileriniz “Açık rızanın varlığı” şartına dayanılarak ve KVKK’nın belirlediği koşullar
çerçevesinde:
Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Ülkeler

İş seyahati düzenlenmesi amacıyla işlenen veriler
sürecin yönetilmesi, vize ve seyahat işlemleri amacıyla, Yunanistan,
Almanya,
İtalya,
Danimarka’ya
aktarılmaktadır.
İş akışı içerisindeki iletişimi yürütmek amacıyla iletişim
bilgileri,
Dış görevlerde personellerin ilgili alanlara
izinlerinin alınması amacıyla işlenen veriler,

Norveç

giriş Kanada, Norveç, İskoçya, Gine

Amerika,
İsveç,
Sosyal medya ve basın tanıtım faaliyetleri amacıyla
aktarılmaktadır.
ilgili veriler,

Finlandiya

ve

D. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişiler, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;


Kişisel veri işlenip işlenmediğiani öğrenme,



Kişisel veri 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,



Kanun 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,



ve

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.
Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren
en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerine sunarız.
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Genel aydınlatma
erişebilirsiniz.

metnimize

http://www.besiktasshipyard.com/

internet

adresimizden

E. Veri Sorumlusunun Kimliği
Mersis No

:

İnternet Adresi

:

Telefon Numarası :
E-Posta Adresi

:

Kep Adresi

:

Adres

:

FR-55-01/800
7/7
0

Bu doküman ve ihtiva ettiği bilgiler münhasıran BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ mülkiyetinde olup, yalnızca BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ’ nin
çalışanlarının kullanımı içindir. Bu amacın haricinde hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve kullanılamaz

01.02.2020

