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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (bundan böyle “KEGM” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız
kişisel verileriniz veri sorumlusu KEGM tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10
kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla KVKK’dan kaynaklanan
haklarınız ve KEGM’nin uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, KEGM
tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. KEGM, Aydınlatma Metni’nde, gerekli
olduğu takdirde, her zaman değişiklik, düzeltme, ekleme yapabilir, yapılacak/yapılan
değişiklikler, düzeltmeler, eklemeler Aydınlatma Metni’nin KEGM internet sitesinde
yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
1. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. KEGM, çalışanlarının kişisel veya özel nitelikli
kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir,
sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin
öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel
sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda
sıralanmıştır;
-

Kimlik; Ad-soyad, T.C kimlik numarası, imza, doğum tarihi, uyruk, doğum yeri, kimlik
fotokopisi, pasaport fotokopisi, ehliyet fotokopisi ana baba adı, imza sirküsü, Medeni
Hal, Nüfusa Kayıtlı olduğu yer, SGK Sicil No, Emekli Sicil No

-

İletişim; Sabit telefon numarası, cep telefon numarası, ikametgâh adres, ikinci
ikametgâh adresi, e-mail adresi, izinin geçirileceği adres

-

Özlük: Bordro bilgileri ( SSK numarası, giriş-çıkış tarihi, prim tutarı, ücret, SSK prim
gün sayısı, SGK Hizmet Dökümü, meslek kodu, , sicil bilgisi, Askerlik Bilgileri, daire
bilgisi, unvan, CV, , EMK no, sağlık uygunluk raporu, İşten ayrılma sebebi, İSG Görevi,
BES Bilgileri, özel sağlık sigortası, ikramiye tutarı, AGİ formu, aile yakını çalışma
durumu, eğitim bilgisi, Uzmanlık değerlendirmesi, izin bilgisi, yıllık izin istirahat gün
sayıları, fazla mesai, günlük işe geliş-gidiş saat bilgileri, performans bilgileri, Disiplin
Soruşturması, Disiplin cezası, Etik Sözleşmesi, İş sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, özel
sigorta bilgisi

-

Aile yakını bilgisi; ad, soyad, evlilik cüzdanı, evlilik davetiyesi, çocuk öğrenim durumu,
aile yakını ölüm belgesi, adresi, telefon numarası, acil durumda ulaşma amacıyla
iletişim bilgileri.

-

Finans; Iban, banka hesap bilgileri, maaş avansı, maaş, masraf-harcırah bilgisi, borç
bilgisi, kümülatif gelir ve matrah bilgisi, maaş haciz müzekkeresine istinaden kesinti
yapılacak tutar, nafaka kesintileri, gelir durumu, Aile geçim indirim bilgileri, vergi
kesintileri, Araç Ruhsat Bilgisi, Mal Beyannamesi,

-

Görsel ve işitsel kayıtlar; kamera kayıtları, fotoğraf, ses kayıtları
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-

Mesleki deneyim; Öğrenim durumu, İSG Sertifika Tipi, Sertifika, mezun olunan
üniversite bilgisi, sınav notu ( Yabancı Dil, KPSS vb), Diploma Bilgisi, Katılım sağladığı
eğitimler,

-

Hukuki işlem; icra dosyaları, arabuluculuk dosyaları, dava dosyaları, iş kazası
tutanağı, Güvenlik Yaka Kartı, Şahsi bilgi talebi içeren müzekkereler

-

İşlem güvenliği; Kullanıcı adı, ip, erişim detayları, İhlal olayı ile ilgili gerçekleştirilen
aktiviteler

-

Fiziksel mekân güvenliği; kapalı devre kamera sistem görüntüleri,

-

Risk yönetimi; ilgili kişinin uygulama üzerindeki aksiyonu, pasaport onay belgesi, ölüm
belgesi, evlilik cüzdanı, aile cüzdan seri numarası, çocuklara burs verilme durumu,
kurum kimlik kartı tespit tutanağı, gizlilik taahhütnamesi, atama kabul belgesi,

-

Referans; Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen
bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler
veya KEGM tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,

-

Özel nitelikli kişisel veri; Sağlık raporu, kan grubu, genel muayene raporu, adli sicil
kaydı, engellilik durumu, kadın çalışanların doğum raporu, hastalık, iş göremezlik
raporu, parmak izi, yüz tanıma (sistem odası yetkiniz bulunması halinde), sendika
bilgisi ( sendikaya kayıt olunması halinde)

-

Diğer; HES Kodu.

gibi verileri ifade etmektedir.
1.1. CCTV Kapalı Devre Kamera Sistemlerine İlişkin Açıklama
KEGM tarafından fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla toplanan kapalı devre kamera
kayıtları KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde, KEGM ile iş ilişkisi içerisinde olan veya KEGM’yi ziyarete gelen kişilerin
hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve KEGM’ye ait lokasyonların fiziki
güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin,
stajyerlerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası
hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir.
Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir
Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve
haklarınızı belirtilmektedir.
2. Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmektedir?
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Toplanan kişisel verileriniz KEGM’nin faaliyetlerini devam ettirmesi, hizmet kalitesini
artırması ve KVKK m.5 belirtilen şartlar dâhilinde KEGM aşağıda belirtilen amaçlarla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kişisel
verilerinizi işlemektedir:
-

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Ayrıca aşağıdaki süreçlere ilişkin olarak açık rıza metni ile ayrı ayrı rıza vermeniz halinde:
-

-

Hastalık, gebelik, iş kazası vs. gibi iş göremezlik hallerinde ilgili iş göremezlik haline
ilişkin getireceğiniz sağlık durumunuzu gösterir kayıtların tarafımızca işlenerek izin
süreçlerinizin yürütülebilmesi, tarafınıza ilgili imkan, hak ve menfaatlerin
sağlanabilmesi ile ilgili resmi mercilere bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması/aldırılabilmesi, işe başlamaya veya işe
başladıktan sonra mevcut pozisyonda çalışmaya devam etmeye engel bir sağlık
durumunun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla sağlık bilgileriniz (iş
göremezlik raporu, gebelik raporu, iş kazası tutanağı, hastane kayıtları, reçete bilgileri
vs)
Mevzuatta engelli kişilere ilişkin tanımlanan kadrolar ve imkanlardan faydalanarak bize
başvuru yapmanız, KEGM’de engelli kadrosundan işe girişinizin yapılabilmesi, buna
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ilişkin aylık yasal bildirimlerimizin yapılabilmesi amacıyla engelli statünüze ilişkin ve
engelliliğinizi kanıtlar sağlık bilgileriniz
- Mevzubahis sendika ek yardımlarını talep etmeniz durumunda sendika bilginiz
işlenecektir.
Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin
bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk
tarafınıza aittir.

3. KEGM kişisel verilerinizi hangi hukuki sebebe dayanarak ve hangi yöntemle elde
etmektedir?
KEGM’nin mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; kanunlarda açıkça
öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki
yükümlülükleri yerine getirmek, tarafınızca alenileştirilmiş ortamlardan, tarafınıza hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KEGM’nin meşru menfaat gereği ve açık rızaya
istinaden işleme amaçlarına uygun olarak; ilgili kişi konumundaki sizlerin yazılı olarak işin
niteliği gereği tarafınızca doldurulması gereken yazılı formların doldurulmasıyla, ilgili
makamlara sunmak için istenilen belge talepleriniz ile, yazılı başvurular ile verilen belgeler
ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarından gelen e-postalar aracılığıyla,
imzalanan sözleşmeler ve gönderilen e-posta aracılığıyla, yaptığınız telefon görüşmeleriyle,
tarafınızca yazılı olarak verilen savunma beyanlarıyla, yetkili kurum ve kuruluşlardan
şahsınıza ait hukuki belge ve tebligatların KEGM’ye iletilmesiyle, hukuki yükümlülüğü yerine
getirmek ve KEGM’nin meşru menfaati gereği ofisinde bulunan kameralar aracılığıyla
toplanmaktadır.
4. KEGM kişisel verilerinizi hangi amaçla kimlere aktarmaktadır?
KEGM, elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK kapsamında Toplanan
kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8.
ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda
belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri
alarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza bir hak tesis edilmesi, hakkın kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve KEGM’nın meşru menfaati gereği;
-

-

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve teşvik süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum kuruluşları(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı, İcra Müdürlükleri, Mahkemeler, Sayıştay
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdari Başkanlığı ve Vergi daireleri) ile,
İş kazası olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verme kapsamında
kolluk kuvvetleriyle,
Hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KEGM avukatlarıyla,
Dava süreçlerinde delil olarak kullanılması için yetkili mercilerle,
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Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi kapsamında, çalışan sayısı ve cinsiyet
dağılım bilgisi bildirilmesi için İŞKUR ile
- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
kapsamında maaş ödemeleri için bankalarla,
- İcra müdürlüklerinden gelen maaş haciz müzekkerelerine cevap vererek,
- İş akdinin feshedilmesi durumunda gönderilen ihtarname ile noterlerle,
- Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kuruluşlarıyla,
- SGK prim teşviklerinden faydalanmak için tedarikçilerden hizmet almak üzere,
- Zorunlu Otomatik katılım (BES) işlemlerinin yapılması için çalışanın bilgilerinin
tedarikçilerle,
- Kimlik bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü’yle
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerle,
- Bağımsız denetim faaliyet kapsamında denetçi firma ile,
- Denetim soruşturma teftiş işlemleri ile ilgili olarak KEGM müfettişleri ve iç denetçiler ile
paylaşılmaktadır.
-

5. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı nedir ve ne kadar süre muhafaza
edilmektedir?
-

-

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
4857 sayılı İş Kanunu,
2018 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu Görevleri,
Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
Vergi Usül Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Seyir Yardımcıları Yönetmeliği
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik
2003 sayılı İcra ve İflas Kanunu
Avukatlık Kanunu
6100 sayılı Hukuk Usulü Kanunu
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
Kamu Kurumlarında Daimi İşçi Alımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin
Yönetmelik
854 Sayılı Deniz İş Kanunu
2828 Sayılı Kanun
Gemiadamları Sağlık Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4632 Sayılı Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Yatırım Sistemi Kanunu.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
Devlet Arşivleri Kanunu
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-

5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında belirtilen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı
süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinizin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre
düzenlenmemişse, KEGM bahsi geçen kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı
olarak KEGM’nın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini
gerektiren süre kadar işlemektedir.
6. KVKK 11’inci madde kapsamında haklarınız nelerdir?
KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,
•
•
•
•
•

•

•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, KEGM tarafından hazırlanan bilgi
talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi
belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine
getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Ünvan : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Adres:

Beylerbeyi Mah., Abdullahağa Cad. 16/A, 34676 Üsküdar/İstanbul

E-Posta: kvkk@kiyiemniyeti.gov.tr

