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BAŞVURU TARİHİ:  

• BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş. bünyesinde görev almayı tercih etmeniz nedeniyle ilginize teşekkür ederiz. 

• Müracaatınız nedeniyle size tek nüsha olarak verilen bu belgeyi kendi el yazınızla okunaklı ve doğru 
olarak doldurunuz. 

• Bu belgeyi doldurmanız halinde, siz ve nitelikleriniz hakkında bizi bilgilendirmiş olacaksınız. Bu belge 
herhangi bir taahhüt belgemiz olmayıp, niteliklerinize uygun bir görev olduğu takdirde değerlendirilip 
işleme tabi tutulacaktır. 

• Göreve başladıktan sonra; tarafınızca yazılan bilgilerin doğru olmaması, istenilen bilgilerin gizlendiğinin 
anlaşılması veya ortaya çıkması halinde, görevinize ihbarsız ve tazminatsız olarak son verilmesi için 
yeterli neden teşkil edecektir. 

 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA 
AYDINLATMA METNİ 

İşbu işe alım faaliyeti kapsamında BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. 
İşe alım faaliyeti kapsamında siz değerli adaylarımızın bazı kişisel verilerini işlemekteyiz. Aşağıda sizlerden talep 

edilen bilgilerin işlenme amacı ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak işlendiği bilgisi her bölüm için ayrı ayrı 
verilmiştir. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bizlere iletebilirsiniz. 

 
 
(Aydınlatma: Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi 
amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “Bir hakkın tesisi, 
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir. 
Askerlikten sağlık sebeplerinden ötürü muaf iseniz ilgili sağlık sebebini belirtmeyebilirsiniz.) 

 

GENEL BİLGİLER 

Ad Soyad :      Cinsiyet  : 

TC Kimlik No :      Medeni Hal : 

Doğum Tarihi :      Çocuk Sayısı : 

Doğum Yeri :  Askerlik Durumu : 

Meslek  :      Öğrenim Durumu : 

Ehliyet Sınıfı :      Aktif Araç Kullanımı  : 

 

Telefon Numarası :   

E-posta Adresi   : 

İkamet Adresi  : 
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(Aydınlatma:Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi amacıyla 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel veri işlemenin gerekli olması” veri işleme şartı kapsamında 
işlenmektedir.) 

EĞİTİM VE MESLEKİ BİLGİLER 

 Okul Adı Bölümü 
Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

İlköğretim     

Lise     

Ön Lisans     

Lisans (1)     

Lisans (2)     

Y.Lisans     

Diğer...     
 

Sertifika ve/veya  Kurs Bilgileri Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

   

   

   

   
 

Yabancı Dil Bilgisi ve Seviyesi  

Kullanabildiğiniz bilgisayar programları  
 

(Aydınlatma:Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi amacıyla 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel veri işlemenin gerekli olması” veri işleme şartı kapsamında 
işlenmektedir.) 

İŞ / STAJ TECRÜBELERİNİZ 

 Firma Adı Göreviniz 
Net 

Ücret 
Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Ayrılma 
Nedeni 
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(Aydınlatma:Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler üçüncü bir kişiye ait kişisel verilerdir. 
Dolayısıyla bize iletecek olduğunuz üçüncü kişilere ait kişisel veriler için, ilgili kişilerin (referans olarak gösterilen 
kişilerin) konuya ilişkin açık rızalarını aldığınız kabul edilmektedir. Referans gösterilen kişinin referans 
gösterildiğinden haberinin olmaması yahut açık rızasının olmaması halinde bu konuda KVKK’dan doğan 
sorumluluk sizlere ait olup, BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ’ye bu noktada herhangi bir sorumluluk yüklenemez.) 

REFERANSLARINIZ 

Adı Soyadı Çalıştığı Firma ve Görevi İletişim Numarası Sizi Tanıma Nedeni 

    

    

    

    

 

(Aydınlatma:Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi amacıyla 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu 
olması” veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir.) 

Beşiktaş Tersane A.Ş.'de daha önce çalıştınız mı?  

Beşiktaş Tersane A.Ş. hakkında bildikleriniz nelerdir?  

Çalışmak istediğiniz departman / bölüm nedir?  

Çalışmak istediğiniz görev nedir?  

Bu görev için ücret beklentiniz nedir?  

Başvurunuzun kabul edilmesi halinde işbaşı 
yapabileceğiniz tarih nedir? 

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Açıklama; İşbu iş başvuru formu kapsamında işlenen kişisel verileriniz 

Beşiktaş Tersane AŞ’nin içinde bulunduğu grup şirketlerle (BEŞİKTAŞ GRUP) de paylaşılabilmektedir. Bu paylaşım 

sizlerin söz konusu diğer şirketlerde de istihdamınızı sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bizlere iletmiş olduğunuz 

bilgilerinizin diğer şirketlerle de paylaşılmasına açık rızanız var ise lütfen belirtiniz.İşbu form ile iletmiş olduğum 

bilgilerimin istihdam sürecinin yürütülmesi amacıyla diğer grup şirketlerle de paylaşılmasına;  

Açık rızam vardır             Açık rızam yoktur  

BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş.’nin işbu müracaat belgesinde belirtilen sorulara vermiş olduğum cevapların doğru 
olduğunu, Çalışma İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarına ve yine bu işyerinin aynı mahiyette tanzim ve tarafıma 
tebliğ ettiği İç Yönetmelik hususları ile yayınlanmış ve yayınlanacak olan iş yeri, iş disiplini talimatlarına harfiyen 
riayet edeceğimi; aksinin görülmesi ve tespit edilmesi halinde iş akdimin, 4857 sayılı yasanın ilgili maddeleri 
gereği tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshini beyan ve kabul ediyorum. 

 
Adı Soyadı : 

        Tarih/ İmza : 
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Buradan Sonraki Bölüm İdare Tarafından Tanzim Edilir 

Personel Alınacak Bölüm/ Departman  : 

İstihdam Edilmesi Planlanan Pozisyon : 

Müracaat Edenin Adı  Soyadı  : 
 

1. Görüşme Tarihi: 

1. Görüşme Notları: 

1. Görüşmeyi Yapan Ad Soyad İmza : 

2. Görüşme Tarihi: 

2. Görüşme Notları: 

2. Görüşmeyi Yapan Ad Soyad İmza : 

 

 
   İK İdari İşler Müdürü           İlgili Bölüm Müdürü 
Uygundur / Uygun Değildir      Uygundur / Uygun Değildir 
 
 
 

 
Tersane Müdürü 

Uygundur / Uygun Değildir 


